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งานวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและค้นหารูปแบบ แนวคิด และความงามใน
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  
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MISS PANNARUEWAN CHANBUALA : AESTHETICS IN INSON WONGSAM'S 
ABSTRACT  SCULPTURES THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR KRISNA 
HONGUTEN, Ph.D. 

The purpose of this research was aimed to examine and explore the 
concepts and aesthetics in the abstract sculpture of Inson Wongsam to promote 
knowledge and the understanding of the value of aesthetics exhibited in the sculptural 
works. 

In the present study,  the investigation and analysis were conducted in the 
respect to the concepts and patterns of the sculptural works left in the photos and the 
real works, including the biography of Inson Wongsam. The literature and documentary 
review was performed, including journals, birth certificate, and articles relating to the 
artist,  Inson Wongsam, as well as interviews with artists and related persons.  The 
knowledge and the understanding acquired are expected to promote the abstract 
sculpture creativity of the artists. 

The results found that artistic works of Inson Wongsam during the year 
1955 – 1999 included the creativity relating to journeys to various destinations and his 
dwelling settlement, which these places he visited substantially contribute to his 
inspiring and developing the artistic creativity from time to time; namely; not only 
indicating his performance on the artistic creativity, but also reflecting the aesthetics 
in  the abstract sculpture in the simplistic way as resulted from the artist's simple living. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems) 

  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นบัแตอ่ดีตกาลความงดงามของธรรมชาติและสิ่งตา่งๆรอบตวั

ได้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่มนุษย์ และแรงบนัดาลใจเหล่านัน้ได้นํามาสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะความงดงามในธรรมชาติมีความพิเศษในสายตามนุษย์เสมอ ดังนัน้จึงไม่แปลกท่ีศิลปิน

มกัจะมีสายตาท่ีมองเห็นความงามท่ีแตกตา่งและลึกซึง้ไปจากคนทัว่ไปวตัถชุิน้เดียวกนัท่ีคนทัว่ไป

อาจมองเห็นเป็นเพียงวตัถธุรรมดาๆชิน้หนึ่งเท่านัน้ แตเ่ม่ือมองผ่านสายตาของศิลปินซึ่งถ่ายทอด

ออกมาด้วยกระบวนการทางศลิปะ วตัถธุรรมดาก็อาจกลายเป็นผลงานศลิปะลํา้คา่ขึน้มาได้ 

 “อินสนธ์ิ วงศ์สาม” ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมเป็นประติมากรอาวโุสท่านหนึ่งท่ี

นําแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งรอบตวัมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวนามธรรมอย่าง

สม่ําเสมอศิลปินท่านนีไ้ม่เพียงอุทิศชีวิตให้กับศิลปะอย่างน่านับถือเท่านัน้หากแต่ยังเป็นนัก

เดินทางผู้แสวงหาประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีน่ายกย่องการเดินทางอนัโลดโผน

จากประเทศไทยสู่ประเทศอิตาลีเมืองแห่งศิลปะอันรุ่งเรืองและบ้านเกิดของท่านศาสตราจารย์ 

ศิลป์ พีระศรี (Prof. Corrado Feroci) ผู้ เป็นอาจารย์ของเขาเอง  อินสนธ์ิ วงศ์สามนบัได้ว่าเป็น

ศษิย์ยคุแรกๆสาขาวิชาประตมิากรรมของศาสตราจารย์ศิลป์1 ในยคุสมยันัน้มีไม่ก่ีคนท่ีจะมีโอกาส

ได้ไปศึกษาดงูานศิลปะในตา่งประเทศ แต่การเดินทางของอินสนธ์ิมีความแตกต่างจากคนทัว่ไป 

เพราะเขาไม่ได้เดินทางไปยงัท่ีหมายโดยเคร่ืองบิน หากแต่การเดินทางครัง้นัน้เขามีเพียงรถสกู๊ต

เตอร์ขบัข่ีบนพืน้ดนิ บางครัง้อาจเดินทางทางนํา้ด้วยเรือบ้างเป็นบางครัง้  ความพิเศษการเดินทาง

ครัง้นัน้คือการได้เดนิทางผา่นหลายเมืองและหลายประเทศ ซึ่งทําให้ศิลปินผู้ นีไ้ด้เห็นสิ่งแปลกใหม่

ต่างๆ และโลกท่ีกว้างออกไป อีกทัง้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ ตลอดจนการมีโอกาสได้เรียนรู้

ศิลปวฒันธรรมของชนชาติต่างๆอย่างหลากหลาย  เร่ิมตัง้แต่ชุมชนชายแดนปาดงัเบซาร์จงัหวดั

สงขลา ขณะรอขึน้เรือจากปีนงัไปยงัประเทศอินเดียจากนัน้มุ่งหน้าไปทางตะวนัตกผ่านปากีสถาน  

อิหร่าน  ตะวนัออกกลาง  ตรุกี  กรีซ จนถึงอิตาลีและประเทศอ่ืนๆ ทัง้ในยุโรปและอเมริกา การ
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เดินทางครัง้นีก้ว่าจะไปถึงอิตาลีใช้เวลานานเกือบ 2 ปีทีเดียว  ต่อมานัน้อินสนธ์ิ  วงศ์สามยงัได้

แตง่งานมีครอบครัวและพํานกัอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ชีวิตในตา่งแดนเป็นเวลานานถึง 

12 ปีเตม็2แม้จะมีอปุสรรคในเร่ืองของความจํากดัทางพืน้ท่ีในการทํางาน วสัดอุปุกรณ์ตลอดจนทนุ

ทรัพย์ทําให้ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ได้ตามใจนึก แต่ก็ไม่ได้ทําให้ศิลปินผู้ นีห้ยุด

สร้างสรรค์งานศิลปะแต่อย่างใด อินสนธ์ิยงัคงสร้างสรรค์ผลงานชิน้เล็กๆท่ีน่าสนใจเป็นจํานวน

มากก่อนท่ีจะกลบัมาสร้างสรรค์งานศลิปะตอ่ท่ีบ้านเกิด อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู เป็นเวลากว่า 

3 ปีและมีผลงานประติมากรรมมากมาย จนต่อมาได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

(ประตมิากรรม)ประจําปีพ.ศ. 2540 และได้รับเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินแหง่ชาต ิในปี พ.ศ. 25423 

 นอกจากศิลปินท่านนีจ้ะได้สร้างสรรค์งานประติมากรรมอนัโดดเด่นและทรงคณุค่าแล้ว 

ยงัได้สร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะอ่ืนๆอีกด้วย อนัได้แก่ ผลงานด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ความ

นา่สนใจในผลงานประตมิากรรมของอินสนธ์ิ  วงศ์สาม ทัง้แบบ 2 มิติและ 3 มิติ คือ ความประณีต 

สะอาด และสงบแม้วสัดท่ีุใช้มีจะความแข็งแรง มัน่คง แตก่ลบัดนูุ่มนวลในขณะเดียวกัน ผลงาน

ประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานไม้ทัง้ชิน้เล็กใหญ่ท่ีถูกนํามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงโดย

ปราศจากการใช้กาวหรือตะปใูนการเช่ือมประกอบความเช่ียวชาญในการแกะไม้ได้อย่างประณีต

ตามแบบฉบบัช่างพืน้บ้านอนัเป็นความรู้ท่ีอินสนธ์ิได้สืบทอดมาจากบิดาซึ่งเป็นสล่า4การลงสิ่วแต่

ละครัง้รวมถึงการสกัดเนือ้ไม้ออกเพ่ือให้ได้รูปทรงท่ีต้องการตามความตัง้ใจอนัเกิดจากสมาธิของ

ศลิปินผลงานท่ีศลิปินได้สร้างสรรค์ออกมาล้วนแตล่ะเอียดประณีต และสะท้อนให้เห็นความเคารพ

ตอ่ของธรรมชาตอินัยิ่งใหญ่ทัง้สิน้ 

 เอกลกัษณ์ในงานประตมิากรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สามอยู่ท่ีการผสมผสานแนวคิดตะวนัตก

และตะวนัออกเข้ากับเทคนิคพืน้บ้านได้อย่างกลมกลืนคณุค่าทางความงามของประติมากรรมท่ี

ศิลปินสร้างขึน้จึงไม่ได้อยู่ท่ีวัสดุท่ีเป็นไม้หรือโลหะ หรือองค์ประกอบของรูปทรงอันเรียบง่ายท่ี

มองเห็นจากภายนอกเท่านัน้ หากแต่อยู่ท่ีการซ่อนคณุค่าแห่งความงามและความหมายของชีวิต

ไว้ในรูปทรงอยา่งลุม่ลกึ 
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 เป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปีท่ีอินสนธ์ิวงศ์สาม ได้สร้างผลงานศิลปะอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ี

ได้กล่าวไว้ว่า“ตลอดชีวิตผมไม่เคยมุ่งหวงัจะประกอบอาชีพอะไร นอกจากทํางานศิลปะและเป็น

ศิลปิน” 5จะเห็นได้ว่าผลงานการสร้างสรรค์ของอินสนธ์ิ วงศ์สามนัน้มีคณุคา่ควรแก่การศกึษายิ่ง

เพราะไม่เพียงจะมีรูปแบบ เนือ้หา รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ และสร้างสรรค์โดยเทคนิคของช่าง

พืน้บ้านท่ีน่าสนใจอันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณะเฉพาะของศิลปินเท่านัน้ แต่ยัง

สามารถถ่ายทอดความคดิอนัลุม่ลกึไว้ในงานประตมิากรรมได้อย่างงดงามอีกด้วย  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่างานของอินสนธ์ิจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัและเป็นท่ีจดจําของกลุ่ม

ศิลปินทัง้รุ่นเก่าและใหม่ แต่น่าเสียดายท่ีผลงานของเขาไม่ค่อยเป็นท่ีเข้าใจของบุคคลทั่วไป 

เน่ืองจากเป็นผลงานแนวนามธรรมท่ียากแก่การเข้าถึงซึ่งสําหรับคนทัว่ไปแล้วมกัจะเกิดคําถามว่า 

น่ีคืออะไร อย่างนัน้คือรูปร่างอะไร มีแนวคิดอย่างไร เป็นต้น แตสํ่าหรับศิลปินผู้ นีเ้พียงแคต้่องการ

สร้างงานศลิปะตามท่ีใจปรารถนา โดยไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรทัง้สิน้  อินสนธ์ิบอกเพียงว่า “ผม

ไม่อยากพูดถึงผลงานตวัเอง ถ้าอยากจะรู้ความคิดอยากซาบซ้ึงประทบัใจอย่างไรให้ดูที่ผลงาน”6

และน่ีคือเหตุผลท่ีข้าพเจ้าต้องการท่ีจะศึกษาและค้นหาคําอธิบายความงามอันทรงคุณค่าใน

ผลงานประติมากรรมของอินสนธ์ิวงศ์สามให้เป็นท่ีประจกัษ์ รวมถึงการศกึษารูปแบบและแนวคิด

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของศิลปิน การศึกษาวิจยัครัง้นีมุ้่งนําเสนอสุนทรียภาพใน

งานประติมากรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม โดยการศึกษาวิเคราะห์จากผลงานประติมากรรม

นามธรรมของศลิปินโดยตรง 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 

 1. ศกึษาและค้นหาความงามท่ีปรากฏในผลงานประติมากรรมนามธรรมของอินสนธ์ิ วงศ์

สาม 

 2. ศึกษารูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนามธรรมของอิน

สนธ์ิ วงศ์สาม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
ประตมิากรรมนามธรรมของอินสนธ์ิวงศ์สาม 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในคุณค่าของความงาม ท่ีปรากฏในผลงานประติมากรรม
นามธรรมของอินสนธ์ิวงศ์สาม 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประติมากรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ตลอดจน
นกัศกึษาศลิปะและผู้สนใจ 

ขอบเขตการศกึษา (Scope or delimitation of the study) 

 1. ศึกษาประวัติชีวิต รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของอินสนธ์ิ วงศ์สาม 

เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงความงามท่ีปรากฏในผลงานประติมากรรมนามธรรมของ

ศลิปิน 

 2. ศึกษาเฉพาะผลงานด้านประติมากรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ท่ีสร้างสรรค์ระหว่างปี

พ.ศ. 2520–พ.ศ. 2542รวมถึงแบบร่างสําหรับงานประติมากรรมท่ีได้จากศิลปินโดยตรง  ซึ่งมีทัง้ท่ี

ตีพิมพ์แล้วและยงัไมไ่ด้รับการตีพิมพ์แตไ่ม่รวมผลงานด้านอ่ืนๆ เช่น จิตรกรรม ภาพพิมพ์  หรือบท

กวี  

ขัน้ตอนของการศึกษา (Process of the study) 

 1. เก็บรวบรวมภาพผลงานงานประติมากรรมและภาพร่างประติมากรรมของศิลปิน

ระหวา่ง ปีพ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2542 

 2. สมัภาษณ์ตวัศลิปินและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัชีิวิตและผลงานการสร้างสรรค์ 

 3. วิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผล 

 4. นําเสนอวิทยานิพนธ์ และจดัทํารูปเลม่ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   

 ประมาณ 10 เดือน  - 1 ปี 

 คาดวา่จะเร่ิมทําวิจยั ตัง้แตเ่ดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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การท างาน 
ระยะเวลาในการวิจัย (เดือนท่ี) 

1 
ส.ค. 

2 
ก.ย. 

3 
ต.ค. 

4
พ.ย. 

5 
ธ.ค. 

6 
ม.ค. 

7 
ก.พ. 

8 
มี.ค. 

9 
เม.ย. 

10 
พ.ค. 

1. รวบรวมข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์  
ภาพถ่ายผลงาน  
หนงัสือ สจูิบตัร 
บทความ วารสาร และ
ส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผลงาน
ประตมิากรรมของ
ศลิปิน 

          

2. วิเคราะห์ข้อมลู           

3. สรุปผลการศึกษา
และเขียนรายงานการ
วิจยั 

          

4. เสนอรายงานฉบบั
สมบรูณ์ 

          

5. จัดทําส่ือเพ่ือ
เผยแพร่ 

          

วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์จากผลงานศิลปะ แบบร่าง และ

สมัภาษณ์ศลิปินและบคุคลเก่ียวข้องท่ีใกล้ชิดศลิปิน รวมถึงเอกสารชัน้ต้นและชัน้รองท่ีเก่ียวข้อง 

แหล่งข้อมูล 

 ข้อมลูปฐมภมูิ ได้จากการสมัภาษณ์ศลิปินและบคุคลใกล้ชิดศลิปิน 

 ข้อมูลทตุิยภูมิ ได้จากข้อเขียน บทความ บทวิเคราะห์ งานวิจารณ์ หนงัสือวิชาการ และ

สจูิบตัรวารสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
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เชิงอรรถท้ายบทท่ี 1 

 1ปัจจบุนั คือ คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์  ซึง่มีรากฐานมาจากหลกัสตูร

จิตรกรรมและประตมิากรรมของโรงเรียนศลิปากร 

2LUGPILW JUNPUDSA, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ,”baccazine, 9(ตลุาคม 
– ธนัวาคม 2557): 8. 
 3วิบลูย์ ลีส้วุรรรณ, สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์หอศลิป์มหาวิทยาลยัศลิปากร  วงัทา่พระ, 2550), 14-15. 

4“สลา่” เป็นคําสรรพนามท่ีใช้เรียกขานกนัในภาษาท้องถ่ินภาคเหนือ ความหมาย

เหมือนกบัคําวา่ “ชา่ง” หมายถึง ผู้ ท่ีทํางานเก่ียวกบัสาขาอาชีพ ตามแขนงงานของตนอนัได้แก่ 

สลา่จา่งไม้ สลา่จา่งปนู สล่าจา่งปัน้ เป็นต้น 

5EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY, กิจกรรมนิทรรศการ อินสนธ์ิ วงศ์สาม 

: จิตวิญญาณอิสระ, เข้าถึงเม่ือ 24 มิถนุายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.bacc.or.th/event/Art-Tour 

6วิโชค  มกุดามณี, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม กบังานวาดเส้น ภาพพิมพ์ และจิตรกรรม, “FINE 

ART MAGAZINE” 12, 117(กนัยายน 2557): 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bacc.or.th/event/Art-Tour
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บทที่ 2 
ประวัตชีิวิตอินสนธ์ิ  วงศ์สาม 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายอินสนธ์ิ วงศ์สาม ขณะศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรมและ
ประตมิากรรม  มหาวิทยาลยัศลิปากร ระหวา่ง พ.ศ. 2498 - 2504 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และเวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู   
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คงไม่มีความรู้ใดมีค่ายิ่งไปกว่าความรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์ตรง การได้ไปเห็น ได้ไป

สมัผสักับของจริงด้วยตวัของตวัเองนัน้นบัเป็นประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเต้นไม่น้อย จากคนตวัเล็กๆ 

คนหนึง่ท่ีไม่ได้เก่งภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศใดๆ และไม่มีแม้กระทัง่ความช่ําชองในการ

ขบัรถ  แตมี่ความฝันท่ีจะไปยงัดินแดนห่างไกลด้วยเส้นทางบนพืน้ราบด้วยตวัของเขาเองนัน้  ช่าง

เป็นสิ่งท่ีนา่อศัจรรย์และนา่นบัถือในความคดิอนัมุง่มัน่ย่ิงนกั อินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินหนุ่มวยั 28 ปี

กับการค้นหาความฝันและความหมายของชีวิตบนเส้นทางศิลปะในต่างแดนกว่า 12 ปี  ตํานาน

การเดินทาง การผจญภัยอันโดดเด่ียวในโลกกว้าง และชีวิตอนัโลดโผนของศิลปินผู้ นี ้ นับได้ว่า

นา่สนใจและนา่สนกุพอๆ กบันวนิยายเร่ืองหนึง่ทีเดียว 

 ย้อนกลับในปี พ.ศ. 2477 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 9 กันยายน ปีจอ ตามปฎิทินของไทย ณ 

หมู่บ้านป่าซาง ชนบทเล็กๆ แห่งหนึ่ง อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูน เด็กชายตวัน้อย นามว่า อินสนธ์ิ 

วงศ์สาม ได้ถือกําเนิดเป็นบุตรของนายหม่ืน หรือ หนานหม่ืน วงศ์สาม และ นางเปา วงศ์สาม อิน

สนธ์ิเป็นบุตรคนแรกและเป็นบุตรชายคนเดียว ในบรรดาลูกๆ 4 คน หนานหม่ืนบิดามีอาชีพเป็น

ช่างเงินและช่างทอง ส่วนนางเปา มารดาเป็นมีอาชีพเป็นช่างทอผ้า ครอบครัวของอินสนธ์ิสืบเชือ้

สายมาจากคนเมืองยอง1 รกรากเก่าของตระกลูนีสื้บเชือ้สายมาจากเจ้าผู้ครองนคร ท่ีได้อพยพมา

จากเมืองสิบสองปันนา มณฑลยนูาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน  อินสนธ์ิเกิดหลงัจากการปฏิวตัิ

สยาม พ.ศ. 2475 เพียง 2 ปี และเม่ืออายไุด้ 9 ขวบ ประเทศไทยก็เข้าสู่สถานการณ์สงครามมหา

เอเชียบรูพา (The Greater East Asia War) ระหวา่งปี พ.ศ. 2484 – 24882 สภาพสงัคมไทยในช่วง

ชีวิตวยัเดก็ของอินสนธ์ิ เตม็ไปด้วยการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสอิทธิพลตะวนัตกในหลายๆ ด้าน  

ไมว่า่จะเป็นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศกึษา และวฒันธรรม 

 การอพยพโยกย้ายถ่ินฐานของคนยองในอดีตเก่ียวเน่ืองกับภาวะสงครามเม่ือต้นกรุง

รัตนโกสินทร์  การแย่งชิงชาวเมืองระหว่างรัฐเชียงตุง เชียงใหม่ และเชียงรุ้ง หรือระหว่างศูนย์

อํานาจสามฝ่าย  คือ จีน พม่า และล้านนา สถานการณ์ดงักล่าวทําให้เมืองยองตกอยู่ในสถานะ

เมืองชายขอบ3 การกวาดต้อนกลุ่มคนยองในครัง้นัน้มีลกัษณะพิเศษท่ีเรียกกนัว่า “เทครัว” ซึ่งเป็น

การอพยพผู้คนจํานวนมากทัง้เจ้าเมือง พระสง์์ พลเมือง ชาวนา ช่างฝีมือ และประชาชนทัว่ไป 

การอพยพผู้ คนจํานวนมากนับหม่ืนเช่นนีทํ้าให้สังคมและวัฒนธรรมของคนยองยังคงไว้ซึ่ง
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เอกลกัษณ์สืบมา   ตระกูล “วงศ์สาม” ก็เป็นหนึ่งในสายสกุลของคนยองท่ีได้อพยพมาในครัง้นัน้

ด้วย 

 

ภาพท่ี 2 ภาพอินสนธ์ิและครอบครัว พ.ศ. 2489 แถวบนจากด้านซ้าย อินสนธ์ิ จนัทร์นวล 
แถวลา่งด้านซ้าย พอ่หนานหม่ืน  ภวรศรี  แมเ่ปา เรมวล 

ท่ีมา :  นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, สุดขอบฟ้า FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู, 21 กมุภาพนัธ์ 

2547 – 20 กมุภาพนัธ์ 2548 (ม.ป.ท., 2547) 

 หนานหม่ืน  วงศ์สาม บิดาของอินสนธ์ิ ถือได้ว่าเป็นทายาทสายเจ้าเมือง (ทางมารดา) ท่ี
ถกูกวาดต้อนมากวา่ร้อยปี  และเป็นผู้ สืบทอดสกลุสายช่างท่ีมีความสามารถมากผู้หนึ่ง ตระกลูนีมี้
ส่วนร่วมในการนําคนยองสร้างชุมชนขึน้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน วดั วิหาร  สะพาน หรือ
สสุานขึน้อีกครัง้ท่ีป่าซาง  โดยจําลองชมุชนในแบบเดิมของ เวียงยอง จากสิบสองปันนามาสู่ เวียง
ยอง จงัหวดัลําพนู4 นอกจากนีห้นานหม่ืน วงศ์สาม ยงัมีความชํานาญในงานช่างเงินและช่างทอง 
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ซึ่งสืบสานมาจากบรรพบุรุษ ความชํานาญเหล่านีไ้ด้ถูกถ่ายทอดสู่อินสนธ์ิผู้ เป็นบุตรชาย ตัง้แต่
เยาว์วยั อินสนธ์ิเป็นเด็กท่ีมีไหวพริบ สติปัญญา มีใจรักในงานศิลป์ เรียนรู้งานด้านหตัถกรรมกับ
บดิาผู้ เป็นชา่งทําเคร่ืองเงินและเคร่ืองทองฝีมือเอกของท้องถ่ิน หลงัจากเสร็จสิน้การฝึกฝนช่วยงาน
ช่างกับบิดา อินสนธ์ิมักชอบเดินทางไปตามหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือสงัเกตความเป็นไปต่างๆ ตาม
ประสาเดก็ใฝ่รู้ ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวและเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ในตา่งถ่ินท่ีถกูสัง่สมและบนัทึก
ไว้ในความทรงจํา  จะถกูหลอมรวมเข้ากบัสายเลือด “ชา่ง” ท่ีไหลเวียนอยู่ในตวัของอินสนธ์ิ และส่ง
อิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินผู้ นีต้อ่ไปในอนาคต  อย่างไรก็ตาม  แนวทางการ
สร้างสรรค์ศลิปะในแตล่ะยคุของอินสนธ์ิก็ได้เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและบริบทของสงัคม5 

 ด้วยใจรักในศิลปะ หลังจากอินสนธ์ิจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียนใน

อําเภอป่าซาง และระดบัมธัยมศกึษาจากโรงเรียนจกัรคําคณาทร อําเภอเมือง จงัหวดัลําพูนแล้ว  

ในปี พ.ศ.2495 อินสนธ์ิได้เดนิทางมาศกึษาศลิปะตอ่ท่ีกรุงเทพฯ ตามคําแนะนําของทวี นนัทขว้าง6 

และเข้าเรียนตอ่ท่ีโรงเรียนศลิปศกึษาหรือโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลยัศิลปากร (วิทยาลยัช่างศิลป์

ในปัจจบุนั) เพ่ือนร่วมรุ่นโรงเรียนของเขา ได้แก่ สเุชาว์  ศิษย์คเณศ (พ.ศ. 2469 - 2529)  สมโภชน์ 

อปุอินทร์ (พ.ศ. 2477-ปัจจบุนั) สมุน  ศรีแสง (พ.ศ. 2479 - 2529) เป็นต้น7 

ตอ่มา ในปีพ.ศ. 2498 อินสนธ์ิสามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรม

และประติมากรรม8 มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้สําเร็จสมความตัง้ใจ และมีโอกาสได้เรียนศิลปะกับ 

ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี (พ.ศ. 2435 - 2505) ด้วย เพ่ือนร่วมรุ่นท่ี 12 พ.ศ. 2498 ในคณะ

จิตรกรรมและประติมากรรมของอินสนธ์ิ ได้แก่ วีระ โยธาประเสริฐ (พ.ศ. 2477 - 2545) และ

ประทีป สว่างสุข (พ.ศ. 2476 - ปัจจุบัน) เป็นต้น9 ช่วงเวลาท่ีอินสนธ์ิกําลังศึกษาศิลปะใน

มหาวิทยาลยัศิลปากรอยู่นัน้ บรรยากาศของการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหน้าพระลานเต็มไปด้วยความ

ฮึกเหิม เหล่านักศึกษาหนุ่มสาวต่างมุ่งมั่นทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยแต่ละคน

พยายามค้นหาแนวทางการสร้างงานศิลปะแปลกใหม่เพ่ือพฒันาผลงานและสร้างเอกลกัษณ์ของ

ตนท่ีตา่งไปจากคนอ่ืน ด้วยเหตนีุ ้ช่วงเวลานัน้อินสนธ์ิจึงเป็นคนหนึ่งท่ีตกอยู่ในสภาวะเครียดและ

กดดันเพราะเขาต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะตามความต้องการของตนเองโดยไม่สนใจต่อ

คําแนะนําใดๆ ของอาจารย์ผู้สอน จนส่งผลให้ต้องสอบตก10ในช่วงเวลาเดียวกนันัน้อินสนธ์ิยงัได้

ขดัแย้งกบัครูอาจารย์ในคณะ สาเหตเุพราะเขาได้ไปวิพากษ์วิจารณ์งานของอาจารย์หลายๆ ท่าน
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รวมทัง้ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีด้วย เหตกุารณ์ครัง้นัน้ทําให้เขาเกือบถกูไล่ออกจาก

มหาวิทยาลยั11 อินสนธ์ิได้เลา่ถึงเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ไว้ว่า "...ผมจะถูกไล่ออกจากนกัศึกษา เพราะ

ในช่วงเวลาที่ผมมีความเครียด ผมจะพูดมากกว่าปรกติ ผมไปวิจารณ์งานของอาจารย์หลายท่าน

ตามความคิดของผม อาจารย์ทีถู่กผมวิจารณ์ต่างเอาเร่ือง จะให้ผมออกจากสภาพของนกัศึกษา มี

แต่อาจารย์ศิลป์ท่านเดียวที่ไม่ให้ผมออก ท่านบอกให้ผมไปพกัผ่อน..."12 ด้วยความเมตตาและ

ความเข้าใจของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่ีมีต่อนักศึกษา อินสนธ์ิจึงมีโอกาสได้เรียนต่อท่ี

มหาวิทยาลยัศลิปากรจนจบการศกึษา  

 

ภาพท่ี 3 อินสนธ์ิขณะศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรมและประตมิากรรม มหาวิทยาลยั
ศลิปากร ระหวา่ง พ.ศ. 2498 - 2504 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 
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ภาพท่ี 4 อินสนธ์ิและเพ่ือนๆ เม่ือครัง้ไปเขียนภาพท่ีสโุขทยั พ.ศ. 2503 
ท่ีมา : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, สุดขอบฟ้า FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู , 21 กมุภาพนัธ์ 

2547 – 20 กมุภาพนัธ์ 2548 (ม.ป.ท., 2547) 
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ภาพท่ี 5 อินสนธ์ิและผลงานของตนเอง ขณะศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีคณะจิตรกรรมและ
ประตมิากรรม มหาวิทยาลยัศลิปากร ระหวา่ง พ.ศ. 2498 - 2504 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู   
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ตลอดระยะเวลา 9 ปีแหง่การตามหาความฝันในเมืองหลวง อินสนธ์ิได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็น

เด็กวัดโดยพกัอาศยัท่ีวัดสุทัศน์เทพวนาราม  ใกล้เสาชิงช้า อาศยัข้าวก้นบาตรพระมาตลอดจน

กระทัง่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาประติมากรรม จากมหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือปี พ.ศ. 

250413 

 ในช่วงเวลานัน้เช่นกันได้มีการรวมตวัของศิลปินกลุ่มมกักะสนั ท่ีประกอบด้วย ดํารง วงศ์

อปุราช   ทวี รัชนีกร และเปร่ือง เปล่ียนสายสืบ เป็นต้น ศิลปินกลุ่มนีไ้ด้ร่วมกนัก่อตัง้ Bangkok Art 

Center แกลเลอร่ีเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดแสดงและจําหน่ายผลงานอย่างมี

แบบแผนและเป็นระบบ14 ศิลปินกลุ่มนีคื้อแรงผลักดนัสําคญั และได้ให้ทุนสนบัสนุนแก่อินสนธ์ิ

จํานวน  800 บาทเป็นคา่เดนิทางไปเขียนรูปตามภมูิภาคตา่งๆ ของประเทศไทยเป็นเวลานานเกือบ 

1 ปี อินสนธ์ิเก็บเก่ียวประสบการณ์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้มากกว่า 70 ชิน้ ทัง้ท่ีเป็นภาพ

เสก๊ตช์ ภาพเขียนลายเส้น จิตรกรรมสีฝุ่ นและสีนํา้ รวมทัง้งานภาพพิมพ์ไม้ ผลงานเหล่านีถ้กูนํามา

จดัแสดงในนิทรรศการ "Thailand Panorama" ท่ีสํานกังาน อ.ส.ท. โดยการสนบัสนนุขององค์การ

สง่เสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 250415 และยงัได้รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีในการเขียนบทนําสจูิบตัรของนิทรรศการในครัง้นีใ้ห้กบัอินสนธ์ิด้วย ดงั

ความตอ่ไปนี ้

   “ปัจจุบนันี ้ ความสนใจของประชาชนทีมี่ต่อศิลปะกําลงัทวีข้ึน  ทัง้นี้นบัว่า
เป็นผลดีต่อบรรดาศิลปินหนุ่มของเราอย่างย่ิง  การที่ประชาชนผู้ซาบซ้ึงในคณุค่าของ
ศิลปะคอยสนบัสนนุอยู่นัน้  ทําใหศิ้ลปินเกิดพลงัทัง้ทางใจและกายที่จะสร้างสรรค์งาน
ย่ิงข้ึน  ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า  ได้มีการเปิดแสดงงานศิลปกรรมไปหลายครั้ง  โดย
ส่วนตวัและหมู่คณะโดยศิลปินที่อยู่ในวยัหนุ่ม  เช่นคราวนี้เป็นการแสดงงานของนาย
อินสนธ์ิ  วงศ์สาม โดยเฉพาะ 

   อินสนธ์ิ วงศ์สาม  เกิดปีพ.ศ. 2477 ป่าซาง  จังหวัดลําพูน  สําเร็จ
การศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ตามหลกัสูตร 5 ปี ในคณะจิตรกรรมและ
ประติมากรรม จากนั้นก็ได้ใช้เวลาท่องเที่ยวไปตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย  
เพือ่ทีจ่ะศึกษาชีวิตธรรมชาติอนัจะบงัเกิดผลสะท้อนอย่างสูงต่อความนึกคิดของเขาใน
ดา้นศิลปะต่อไป 
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   งานของอินสนธ์ิ ที่นํามาแสดงคราวนี้มีหลายประเภทด้วยกัน  คืองาน
เขียนสีฝุ่ น  ภาพวาดเส้นระบายสีและภาพพิมพ์  งานวาดเส้นและสีฝุ่ นนัน้  แสดงถึง
ความงามในลกัษณะแตกต่างกนัในธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศไทย  เรา
จะได้พบคุณลกัษณะอนัพิเศษ  ความมีชีวิตชีวา  ความสดชื่น  และเต็มไปด้วยความ
ริเร่ิมนอกเหนือไปจากนัน้ยงัคงไว้ซ่ึงเสน่ห์แบบพิเศษของดินแดนทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยเรา  ก่อนทีจ่ะไดร้ับอารยะธรรมตะวนัตก 

   ศิลปินหนุ่มของเราผูนี้ ้ นอกจากงานจิตรกรรมและประติมากรรรมซ่ึงทําได้
ดีอย่างน่าชมแลว้  เป็นผูมี้ความสามารถทางความคิดฝันเป็นพิเศษด้วย  ซ่ึงเราจะเห็น
ไดจ้ากภาพพิมพ์ต่างๆ ของเขาดงัทีป่รากฏอยู่นัน้  อินสนธ์ิ  วงศ์สาม  แสดงให้เราเห็น
ความเป็นผู้มีนิสยัไม่ชอบอยู่น่ิงเฉย  ซ่ึงเป็นเหตใุห้เขาต้องเดินทางอยู่เสมอ  แต่เราก็
หวงัว่าในไม่ช้านี้ผลจากการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางนัน้ คงจะต้องทําให้เขาหยดุพกั
เพือ่สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคณุค่าย่ิงๆ ข้ึนไปอีก  ณ  ที่แห่งใดแห่งหน่ึง     ซ่ึงอาจจะ
เป็นกรุงเทพฯ หรือลําพูนบ้านเกิดของเขาก็ได้  และเราหวังว่าจะได้แลเห็นผลงาน
เหล่านัน้  จากความสามารถของเขาอีก 

ศาสตราจารย์  ศิลป์  พีระศรี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7 ธ.ค. 2504” 16                                                                       
 ทุกครัง้ท่ีพูดถึงบทความนี ้อินสนธ์ิจะรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากนัน้

เพียงไมก่ี่เดือน ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี ก็ได้เสียชีวิตลงหลงัจากเข้ารับการผ่าตดัมะเร็งกระเพาะ

อาหารท่ีโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2505 สิริอายไุด้ 69 ปี17 
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ภาพท่ี 6 หม่อมงามจิตต์ บรุฉตัร ณ อยธุยา (ชายาในพระวงรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบรุฉตัร) ให้

เกียรตมิาเย่ียมชมนิทรรศการ "Thailand Panorama" ของอินสนธ์ิท่ีสํานกังาน อ.ส.ท. พ.ศ. 2504  

ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู   

 ในปี พ.ศ. 2505 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามหรืออาจเป็นด้วยความรักและบูชาท่ีมีต่อ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ เป็นอาจารย์ หรือความกระหายท่ีจะแสวงหาประสบการณ์ชีวิต อิน

สนธ์ิได้วางแผนการท่ีจะออกเดินทางจากประเทศไทยด้วยรถสกู๊ตเกอร์เพ่ือมุ่งหน้าไปสู่เมืองฟลอ

เรนซ์ ประเทศอิตาลี บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ เหตุผลท่ีอินสนธ์ิเลือกรถสกู๊ ตเตอร์เป็น

ยานพาหนะเพราะมีลกัษณะใกล้เคียงกับจกัรยาน ยานพาหนะเพียงอย่างเดียวท่ีเขาคุ้นเคยท่ีสุด 

และท่ีสําคญัระหวา่งการเดนิทาง อินสนธ์ิสามารถหยดุพกัตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเขาสนใจเม่ือไหร่ก็ได้

ตามแต่ใจปรารถนา18 ก่อนออกเดินทางนิทรรศการของอินสนธ์ิยังอยู่ในระหว่างการจดัแสดงอยู ่

ด้วยเหตนีุ ้เขาจึงขอให้สํานกักลางนกัเรียนคริสเตียน (Student Christian Center S.C.C) ช่วย

ประมลูผลงานเพื่อนําเงินไปเป็นทนุสําหรับคา่ใช้จา่ยในการเดินทางท่องโลกของเขา ในคราวนัน้อิน
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สนธ์ิได้เงินจากการขายงานศิลปะของเขาเป็นจํานวน 30,000 กว่าบาท ซึ่งมากพอท่ีจะซือ้ตัว๋

เคร่ืองบนิไปกลบัประเทศไทย และอิตาลีได้สบาย แตอิ่นสนธ์ิเก็บเก็บเงินจํานวนนัน้ไว้เป็นคา่ใช้จ่าย

ในการเดินทางด้วยรถสกู๊ตเตอร์ นอกจากนัน้อินสนธ์ิยงัได้สวมวิญญาณนกับริหารจดัการด้วยการ

เขียนโครงการขอการสนับสนุนยานพาหนะจากบริษัท Berie Jucker ผู้ จดัจําหน่ายรถสกู๊ตเตอร์

แลมเบรทตาในประเทศไทย และได้ขอทุนสนับสนุนนํา้มนัจํานวนหนึ่งในการเดินทางจากบริษัท 

เอสโซ จํากดัซึง่ทัง้สองบริษัทก็ได้ให้การสนบัสนนุโครงการนีข้องเขาตามต้องการ อินสนธ์ิได้นําเอา

ผลงานศิลปะจํานวนกว่า 200 ชิน้ ซึ่งเป็นผลงานท่ีทําบนกระดาษเน่ืองจากง่ายตอ่การนําติดตวัไป

ด้วยเพ่ือขายระหว่างทาง กรณีท่ีขาดเงินสําหรับใช้จ่ายในการเดินทาง 19  การออกเดินทางไปยงัอีก

ซีกโลกหนึง่ด้วยรถสกู๊ตเตอร์และไปเพียงคนเดียวในครัง้นัน้นบัเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมาก 20 โดยเฉพาะ

สมยันัน้แผนท่ีเส้นทางการใช้รถใช้ถนนไมไ่ด้หาซือ้ได้ง่ายๆ และไม่มีข้อมลูครอบคลมุในทกุเส้นทาง

ของจุดหมายท่ีจะไปถึง อีกทัง้ยงัไม่มีอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือการส่ือสารท่ีทันสมยัเช่นในปัจจุบนั  

ดงันัน้เส้นทางท่ีอินสนธ์ิจะเดินทางไปจึงทัง้น่าต่ืนเต้นทัง้อนัตรายไม่แพ้กนั อินสนธ์ิเองก็ไม่แน่ใจว่า

เขาจะสามารถไปถึงจดุหมายปลายทางได้หรือไม่ หรือเม่ือไปถึงท่ีหมายแล้ว จะสามารถเอาชีวิต

รอดกลบัมายงัประเทศไทยบ้านเกิดได้หรือไม่และอย่างไร แตค่วามกระหายท่ีจะได้เห็นสภาพชีวิต

ผู้คนในตา่งแดนตา่งเชือ้ชาติว่ามีความเป็นอยู่หรือวฒันธรรมประเพณีอย่างไรมีมากกว่า ซึ่งทําให้

ความมุง่มัน่ท่ีจะเดนิทางไกลไปยงัดนิแดนท่ีไมรู้่จกัของเขาล้มเหลวลงไปแตอ่ยา่งใด 

 เม่ือเตรียมความพร้อมทกุอย่างเสร็จสิน้ราวเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2505  อินสนธ์ิในวยั 28 ปี 

จึงได้ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพ่ือลงเรือไปยังเมืองกัลกัตตา 

ประเทศอินเดีย จากนัน้เดินทางด้วยรถสกู๊ ตเตอร์มุ่งไปทางทิศตะวนัตกเร่ือยๆ จนถึงกรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย และมีโอกาสได้แสดงงานเด่ียวท่ีสมาคมศิลปะนิวเดลี (ALL India Fine Art 

Society of New Delhi) ซึ่งครัง้นัน้มีผู้สนใจอดุหนนุผลงานของเขาไม่น้อย ทําให้อินสนธ์ิมีเงินทนุ

มากขึน้สําหรับเป็นคา่จา่ยระหวา่งการเดินทางตอ่ไป21 
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ภาพท่ี 7 อินสนธ์ิและรถสกู๊ตเตอร์แลมเบรทตาระหว่างเดินทางไปยโุรป พ.ศ. 2505 
ท่ีมา : อุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวนิเซีย วอร์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู   

การเดนิทางในครัง้นัน้อินสนธ์ิเลือกใช้เส้นทางผา่นปากีสถาน อิหร่าน ตะวนัออกกลาง ตรุกี 

และกรีซ เพ่ือมุ่งสู่ประเทศอิตาลี ตลอดการเดินทางอินสนธ์ิต้องพบเจอกับความลําบากมากมาย 

ค่ําไหนนอนนัน่  และยงัต้องประสบกบัปัญหาเงินหมดอยูห่ลายครัง้ จนบางครัง้ถึงขัน้อดอยาก และ

ต้องหลบันอนตามถนน สะพาน วดั โบสถ์ อินสนธ์ิเดนิทางผา่นภเูขา ทะเลทราย22 ทนร้อนทนหนาว

มาหลายเมือง หลายประเทศ แตด้่วยความมีไหวพริบ เขาก็สามารถเอาตวัรอดมาได้ทกุครัง้ ในวนัท่ี

เลวร้ายเม่ืออินสนธ์ิไม่สามารถจะขายงานศิลปะได้ เขาก็จําต้องผนัตวัเองเป็นกรรมกรทํางานเพ่ือ

แลกข้าวกิน หรือแม้กระทัง่ลงทุนใช้ร่างกายของตวัเองเรียกร้องความสนใจต่างๆ นานาจากผู้คน 

และเปิดหมวกขอรับบริจาค23 นบัได้ว่าอินสนธ์ิต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะเดินทางไปถึง

จดุหมายท่ีตัง้ใจไว้  
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ภาพท่ี 8 นายสกิุจ นิมมานเหมินท์ อคัรราชทตูไทยประจําอินเดีย และคณะ ให้เกียรตมิาเย่ียมชม
นิทรรศการผลงานเด่ียวของอินสนธ์ิท่ีสมาคมศลิปะนิวเดลี ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2505 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

กระทัง่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2506 อินสนธ์ิก็สามารถทําความฝันของเขาให้เป็นจริงได้

สําเร็จ เขาเดนิทางมาถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยใช้เวลารอนแรมจากประเทศไทยมายงัประเทศ

บ้านเกิดของอาจารย์ผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง เป็นเวลานานกว่า 16 เดือน24ประสบการณ์นีมี้ค่าอย่างหาท่ี

เปรียบไม่ได้สําหรับอินสนธ์ิ ความเพียรพยายามและศรัทธาอนัแรงกล้าของศิลปินผู้ นี ้ได้พาเขา

มาถึงดินแดนอนัแสนไกลท่ีน้อยคนนกัจะมีโอกาสได้มาเห็น และศิลปินผู้ นีไ้ด้มาสมัผสัด้วยมือและ

สองเท้าของเขาเองแล้ว 

ระหวา่งทางท่ีอินสนธ์ิพํานกัอยู ่ณ กรุงโรมได้ไม่ถึง 2 เดือน ดํารง วงศ์อปุราช25(พ.ศ. 2479 

- 2545) ศิษย์อีกคนหนึ่งของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งได้รับทุนบริติชเคาน์ซิลให้มาศึกษา

ศิลปะเพิ่มเติมและทํางานศิลปะ ณ ประเทศองักฤษ ระหว่าง พ.ศ. 2505 - 2506 ได้แวะมาพบกับ
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อินสนธ์ิท่ีกรุงโรมก่อนเดนิทางกลบับ้าน  ศิลปินหนุ่ม 2 คนได้สร้างงานศิลปะขึน้มาชดุหนึ่ง จากนัน้

จงึหอบรูปใสร่ถสกู๊ตเตอร์แลมเบรตตาท่ีอินสนธ์ิขบัมาจากประเทศไทย โดยทัง้สองตัง้ใจจะไปแสดง

งานท่ีฟลอเรนซ์บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หลงัจากติดตอ่หาท่ีแสดงงานได้ ทัง้คูจ่ึงได้

แสดงงานศิลปะท่ี Numero Gallery โดยจดัแสดงผลงานแยกกันคนละห้อง เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 

พ.ศ. 2506 การร่วมใจกันแสดงงานศิลปะของอินสนธ์ิและดํารงท่ีฟลอเรนซ์ในครัง้นัน้ ถือเป็นการ

แสดงความคารวะตอ่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ เป็นอาจารย์26 แม้อินสนธ์ิจะบรรลุเป้าหมายใน

การเดินทางสู่ประเทศอิตาลีดงัท่ีเขาได้ตัง้ใจไว้แล้ว แตเ่ขาก็ยงัไม่ได้หยดุยัง้การเดินทางของเขาไว้

เพียงเท่านัน้ ความกระหายใคร่เรียนรู้ผลกัดนัให้อินสนธ์ิปรารถนาท่ีจะเดินทางเพ่ือค้นหาสิ่งใหม่ๆ 

อีกตอ่ไป 

 

 

ภาพท่ี 9 อินสนธ์ิ และเพ่ือนศิลปิน  
ท่ีมา : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, สุดขอบฟ้า FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู , 21 กมุภาพนัธ์ 

2547 – 20 กมุภาพนัธ์ 2548 (ม.ป.ท., 2547) 
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 หลงัจากการแสดงนิทรรศการเสร็จสิน้ ดํารง วงศ์อปุราชได้เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ส่วน

อินสนธ์ิยงัคงพํานกัอยู่ในกรุงโรมตอ่ไปอีกระยะหนึ่ง เน่ืองจากศิลปินหนุ่มมีความคิดท่ีจะไปเยือน

ปารีส นครหลวงของประเทศฝร่ังเศส ซึ่งตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ได้ถูกยกสถานะขึน้เป็น

นครหลวงของศิลปะยุคใหม่ ส่วนกรุงโรมได้กลายเป็นเพียงอดีตอนัรุ่งเรืองของโลกศิลปะเท่านัน้ 

การเดนิทางหลงัจากนี ้อินสนธ์ิไม่สามารถเดินทางด้วยยานยนต์สองล้อคูใ่จได้อีกแล้ว เน่ืองจากรถ

สกู๊ตเตอร์ไม่อยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้อีกต่อไป อินสนธ์ิจึงได้ฝากรถไว้ท่ีสถานทตูไทยในกรุง

โรม ศิลปินหนุ่มออกเดินทางท่องเท่ียวไปในทวีปยุโรปโดยทางรถไฟ เร่ิมต้นท่ีประเทศออสเตรีย 

จากนัน้จงึเดนิทางตอ่ไปยงัประเทศสวิสเซอร์แลนด์และกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศสในท่ีสดุ27 

 เม่ืออินสนธ์ิมาถึงกรุงปารีส เขาแทบไม่มีเหลือเงินติดตวัเลย เขาจึงต้องอาศยันอนตาม

สวนสาธารณะ แตโ่ชคมกัเข้าข้างเขาเสมอ เพราะเขาไมไ่ด้มีความสามารถทางด้านศิลปะเพียงด้าน

เดียวเทา่นัน้ หากแตย่งัมีความสามารถทางด้านอ่ืนอีกด้วย อินสนธ์ิได้ทํางานในร้านอาหารของชาว

เวียดนามผู้หนึ่ง ทําให้พอมีรายได้ในการดํารงชีวิตบ้าง โดยเร่ิมต้นจากการเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ระยะ

หนึ่ง จากนัน้จึงได้เล่ือนขัน้เป็นกุ๊ก อินสนธ์ิทํางานท่ีร้านอาหารนีไ้ด้ประมาณ 6 เดือนจึงลาออกไป

ทํางานท่ีเขาถนดั นัน่คือ งานทาสี ตกแตง่ เช่ือมโลหะ และทําปา้ยโ์ษณา เป็นต้น28 

หลงัจากใช้ชีวิตอยา่งดิน้รนในตา่งบ้านตา่งเมืองได้ประมาณ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2509 อินสนธ์ิ
จึงตดัสินใจเข้าศกึษาศิลปะเพิ่มเติม L’ École nationale supérieure des arts décoratifs แห่ง
กรุงปารีส เม่ือเขาเก็บเงินจากการขายงานได้มากพอ จงึคดิจะเดนิทางตามความฝันไปยงัอีกซีกโลก
หนึง่อีกครัง้ จดุหมายใหมข่องเขาคือ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แตก่ารเดินทางครัง้นี ้อิน
สนธ์ิไม่ได้เดินทางอย่างโดดเด่ียวอีกต่อไปแล้ว เพราะศิลปินหนุ่มได้เดินทางไปพร้อมกับสตรีชาว
อเมริกันผู้หนึ่ง คือ บราบารา วู๊ด (Barbara Wood) เพ่ือนนักศึกษาศิลปะ  ซึ่งภายหลงัจากจบ
การศึกษา บราบารา วู๊ด ได้ประกอบอาชีพเป็นครูสอนศิลปะ บราบาราและอินสนธ์ิได้สมรสกนัใน
เวลาตอ่มา 
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ภาพท่ี 10 บตัรเข้าห้องสมดุของอินสนธ์ิขณะศกึษาท่ี กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส พ.ศ. 2509 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู   

เม่ือคูห่นุ่มสาวเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา ประเทศอนัเป็นศนูย์กลางของศิลปะสมยัใหม่
แหง่คริสต์ศตวรรษท่ี 20 อินสนธ์ิจงึได้รู้วา่การใช้ชีวิตในมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี ้ไม่ได้สวย
หรูอย่างท่ีเขาเคยได้เคยจินตนาการไว้ อินสนธ์ิหมดเงินไปกบัการเดินทาง คา่เช่าท่ีพกั และคา่จ่าย
อ่ืนๆ อีกจิปาถะ เขาต้องพบเจอกับความยากลําบากหลายๆ อย่าง จนกระทัง่ถึงวนัท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
เม่ือเขาเหลือเงินตดิตวัอยูเ่พียงหนึ่งดอลลาร์เท่านัน้  แตน่ัน่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับอินสนธ์ิ เพราะ
หลังจากท่ีได้พบเจอกับความยากลําบากมามากมายตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา เขาได้
เรียนรู้ว่าเงินไม่ใช่ปัญหาสําคญัในการใช้ชีวิตแต่อย่างใด อินสนธ์ิเรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากสิ่ง
รอบตวั โดยเร่ิมจากการปรับปรุงร้านตดัผมเก่าๆ ให้กลายเป็นสตดูิโอและห้องแสดงเคร่ืองประดบั
ตกแต่งท่ีเขาออกแบบและประดิษฐ์ขึน้เอง อินสนธ์ินําเศษทองเหลืองและทองแดงมาทําเป็น
เคร่ืองประดับ ต่างหู สร้อย กําไล ซึ่งเป็นทักษะท่ีเ รียนมาจากบิดาผู้ เป็นช่างเงินและช่างทอง 
โดยเฉพาะการชบุโลหะให้เป็นสีตา่งๆ  นอกจากนัน้เขายงัได้นําวสัดเุหลือใช้อ่ืนๆ มาประดิษฐ์เป็น
ของตกแต่งบ้านท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตวัเองอีกมากมาย อินสนธ์ิได้นําความรู้และทักษะงาน
ช่างฝีมือท่ีเขาเคยได้ร่ําเรียนมาทัง้จากบรรพบุรุษ มหาวิทยาลยั และประสบการณ์อนัโชกโชนมา
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์จนสามารถเอาตวัรอดจากสถานการณ์อนัเลวร้ายนีไ้ปได้ และยงัสามารถ
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สร้างสตดูิโอท่ีหมู่บ้านตะวนัออก (East Village) ได้สําเร็จ อินสนธ์ิพํานกัอยู่ในนครนิวยอร์กอย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 6 ปี ก่อนจะย้ายไปอยู่ท่ี Atlantic Highlands มลรัฐนิวเจอร์ซี (New Jersy) 
ในชว่งเวลาดงักล่าวอินสนธ์ิใช้ชีวิตร่วมกบั บราบารา วู๊ด จนมีบตุรชายด้วยกนัหนึ่งคน คือ อินสนธ์ิ 
วู๊ด (Inson Wood)29 ต่อมา บราบารา ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง ขณะท่ีลกูชาย
อายไุด้เพียง 14 ปีเทา่นัน้  

 

ภาพท่ี 11 บราบารา วู๊ด ภรรยาคนแรกของอินสนธ์ิ และอินสนธ์ิ วู๊ด ลกูชาย 
ท่ีมา : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, สุดขอบฟ้า FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู , 21 กมุภาพนัธ์ 

2547 – 20 กมุภาพนัธ์ 2548 (ม.ป.ท., 2547) 

 หลังจากนัน้อินสนธ์ิได้สมรสใหม่อีกครัง้กับสตรีชาวอเมริกัน ช่ือ ลอร์ลา ลิปกิน (Laula 

Lipkin)30  ลอร์ลา ลิปกิน เป็นศลิปินหญิงท่ีมีใจรักในงานศิลปะเช่นเดียวกบับราบารา ภรรยาคนเก่า
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ของอินสนธ์ิ ความโชคดีของอินสนธ์ิในเร่ืองพรหมลิขิตด้านศิลปะไม่ได้มีเพียงเท่านัน้ เพราะพ่อ

ของลอร์ลาหรือพ่อตาของอินสนธ์ิ ช่ือ เจค็อบ ลิปกิน (Jacob Lipkin) ก็เป็นศิลปินเช่นกัน คุณ

เจค็อบเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งท่ีอินสนธ์ิให้ความนับถือและช่ืนชมเป็นอย่างมาก เขาทํางานด้าน

ประตมิากรรมและมีความเช่ียวชาญในการแกะสลกัหิน แม้ตลอดชีวิตประติมากรผู้ นีจ้ะไม่สามารถ

ขายงานศิลปะได้เลยแม้แตช่ิน้เดียวก็ตาม แตค่ณุเจค็อปก็ไม่เคยละทิง้การทํางานศิลปะเลยแม้แต่

วนัเดียว ในชว่งเวลาท่ีอินสนธ์ิใช้ชีวิตอยู่กบัลอร์ล่า อินสนธ์ิได้สงัเกตเห็นการทํางานของคณุเจค็อบ

ผู้ เป็นพ่อตามาโดยตลอด ความมุ่งมัน่และความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อของคณุเจค็อบทําให้

อินสนธ์ิรู้สึกช่ืนชมเป็นอย่างมาก และด้วยความเป็นคนใฝ่รู้มาแต่เดิม อินสนธ์ิจึงได้เรียนรู้แนวคิด

หลายอย่าง รวมทัง้เทคนิคและทักษะในการแกะหินจากคุณเจค็อบผู้ เป็นพ่อตากลับมาอีกด้วย 

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังเร่ืองนีจ้ากการไปสมัภาษณ์ศลิปินอาวธุโสผู้ นีท่ี้บ้านของเขา ณ จงัหวดัลําพนู 

ในครัง้นัน้อินสนธ์ิได้เปิดวิดีโอการทํางานของศิลปินผู้ นีใ้ห้ข้าพเจ้าด ูตลอดระยะเวลาท่ีชมวิดีโอการ

ทํางานของศลิปินผู้ นีใ้ห้ข้าพเจ้าด ูตลอดระยะเวลาท่ีชมวิดีโอนี ้ อินสนธ์ิกล่าวกบัข้าพเจ้าด้วยความ

เคารพและช่ืนชมคณุเจคอ็บเสมอวา่ "นีแ่หล่ะ ศิลปินทีแ่ทจ้ริง"31   

ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ีใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์ก เป็นอะไรท่ีไม่ง่าย
นกั จงัหวะชีวิตอนัรีบเร่งของผู้คนและความผนัแปรตามความเจริญก้าวหน้าของสงัคมเมือง ทําให้
อินสนธ์ิเห็นว่า โลกของทุนนิยมแห่งนีเ้ต็มไปด้วยการแข่งขนัชิงดีชิงเดน่ตลอดเวลา ราคาค่าครอง
ชีพท่ีมีแนวโน้มว่าจะขยับตัวสูงขึน้เร่ือยๆ ประกอบกับแรงบีบคัน้จากสภาพแวดล้อมภายนอก
นําไปสูค่วามเครียด ซึง่อาจนําโรคภยัมาสูเ่ขาได้ไมช้่าก็เร็ว ด้วยเหตนีุ ้หลงัจากอินสนธ์ิใช้ชีวิตอยู่ใน
สหรัฐอเมริกาทัง้สิน้ 8 ปี และได้แยกทางกบัคณุลอร์ลา(ภรรยาคนท่ีสอง) ในปี พ.ศ. 2517 อินสนธ์ิ
จงึได้ตดัสินใจเดนิทางกลบัประเทศไทยบ้านเกิด 
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ภาพท่ี 12 อินสนธ์ิ และลอร์ลา ลิปกิน ภรรยาคนท่ี 2 ท่ีบ้านในสหรัฐอเมริกา 
ท่ีมา : นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, สุดขอบฟ้า FLY WITH ME TO ANOTHER WORLD, 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ถนนอินทยงยศ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู , 21 กมุภาพนัธ์ 

2547 – 20 กมุภาพนัธ์ 2548 (ม.ป.ท., 2547) 

 หลงัจากใช้ชีวิตในตา่งแดนนานกว่า 12 ปีสิ่งท่ีอินสนธ์ินัน้ได้นํากลบัมาคือ ประสบการณ์

ชีวิตและประสบการณ์ศิลปะ โดยปราศจากทรัพย์สินหรือเงินทองใดๆ อินสนธ์ิกล่าวเพียงว่า “...เมื่อ

ไปมือเปล่า  ก็กลบัมามือเปล่า...”32 

 เม่ือกลบัสู่ประเทศไทยอินสนธ์ิได้หลบหนีความวุ่นวายจากสังคมเมืองกลบัสู่ลําพูนบ้าน

เกิด   และได้สร้างสตดูิโอสําหรับสร้างสรรค์งานศิลปะท่ามกลางธรรมชาติท่ีห้วยไฟ ตีนเขาถํา้ช้าง 

อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู ท่ีนัน่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างตอ่เน่ืองเร่ือยมา เขามองเห็น

คณุค่าและความงามของวสัดธุรรมชาติ นัน่ก็คือ ตอไม้เก่าๆ ท่ีลําต้นถูกตดัไปใช้งาน  เหลือแตต่อ

และรากบางสว่นท่ียงัฝังอยู่ในดิน ตอไม้พวกนีไ้ม่มีใครสนใจเอาไปใช้ประโยชน์อะไร บางครัง้ก็โดน

ชาวบ้านก็เผาทิง้ เพราะต้องการพืน้ท่ีสําหรับทําการเพาะปลูกบริเวณนัน้ อินสนธ์ิเห็นว่าตอไม้

เหล่านีมี้รูปทรงท่ีงดงาม และมีวิญญาณอยู่ในตวัของมัน ด้วยเหตุนี ้เขาจึงได้นําวสัดท่ีุหลายคน

มองข้ามไปนีม้าสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ33 อินสนธ์ิได้กล่าวไว้ในบทสมัภาษณ์ของนิตยสาร FINE 

ART ฉบบัเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 วา่  
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 “ผมเป็นคนโชคดีที่ได้กลบัมาอยู่ชนบท มีบรรยากาศร่มเย็น สงบสนัโดษ และยงัเป็นพลงั

ขบัเคลื่อนจิตวิญญาณของผมที่เคยหลบัใหลอยู่ในโลกแห่งความเจริญในยุโรปและอเมริกานัน้ให้

ส้ินสดุลงที่นี่เอง  ผมเร่ิมต้นอยู่กบัความจริงบนแผ่นดินแม่  และเร่ิมสร้างสรรค์ประติมกรรม  ด้วย

วสัดทีุห่าไดคื้อ ไม้"34 

 

ภาพท่ี 13 กระทอ่มของอินสนธ์ิขณะใช้ชีวิตท่ีห้วยไฟ พ.ศ. 2517 - 2520 
ท่ีมา : อุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวนิเซีย วอร์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

อินสนธ์ิเป็นประติมากรผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหน่ือย  แต่
เขาก็ไม่เคยหน่ายหนีไปจากศิลปะได้เลยแม้แต่วนัเดียว เขามกัจะมีความคิดริเร่ิมท่ีแปลกใหม่อยู่
เสมอๆ จากคําบอกเล่าของบคุคลใกล้ชิด ในทกุๆ ปีจะมีช่วงเวลาท่ีศิลปินผู้ นีค้วบคมุความคิดและ
พฤติกรรมของตวัเองไม่ได้  ซึ่งทําให้เขานอนไม่หลบั และมกัลุกขึน้มาสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่รู้
เหน่ือยรู้พกั แม้จะเป็นชว่งเวลาปกตท่ีิควรหลบันอนก็ตาม เขาสามารถทุ่มเทพลงัสร้างสรรค์ผลงาน
ได้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวนั  อินสนธ์ิจะมีบุคลิกต่างจากเวลาปกติท่ีมกัเงียบขรึม คยุไม่สนุก35 

ผลงานของเขาท่ีได้ถ่ายทอดออกมาล้วนแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของศิลปินท่ีทุ่มเททัง้แรงกาย
แรงใจให้กบัศลิปะอยา่งนา่ช่ืนชม 
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ภาพท่ี 14 อินสนธ์ิ และ อินสนธ์ิ วู๊ด ลกูชายคนเดียวของเขา ในงานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์
สาม จิตวิญญาณอิสระ" พ.ศ. 2557 ณ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร  
ท่ีมา : อุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวนิเซีย วอร์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู   

ปัจจุบนัแม้วยัของอินสนธ์ิจะล่วงเลยมาจนอายุ 80 กว่าปีแล้วก็ตาม36เขาก็ท่ีไม่เคยหยุด
จินตนาการ ประกอบกับความมุ่งมั่นและศรัทธาท่ีมีต่อศิลปะ  จึงทําให้ทุกวันนีอิ้นสนธ์ิยังคง
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเฉกเช่นคนวยัหนุ่มโดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากวัสดแุละสภาพแวดล้อม
รอบตัว ศิลปินผู้ นีย้ังคงพัฒนาผลงานของเขาอย่างต่อเน่ืองภายใต้ความสงบของธรรม ชาติใน
ชนบทท่ีบ้านป่าซางมาจนถึงปัจจบุนั 



  28 

 

ภาพท่ี 15 อินสนธ์ิ และเวเนเทีย วอล์คกี ้ภรรยาคนท่ี 3 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

 การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชุดของศิลปินผู้ นีล้้วนมีความสมัพันธ์กับความลึกลํา้ภายใน

จิตใจท่ีไม่มีใครหยัง่รู้ได้  ผลงานของเขาเปรียบเสมือนความประนีประนอมระหว่างธรรมชาติและ

ศิลปะ “organic art” คือ คําจํากดัความผลงานของศิลปินแห่งชาตินาม “อินสนธ์ิ  วงศ์สาม” ซึ่งได้

กล่าวกับข้าพเจ้า เม่ือครัง้ท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปเย่ียมชมนิทรรศการของศิลปินผู้ นี ้ณ หอ

ศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

 จากการศกึษาบทสมัภาษณ์ตา่งๆ ในเบือ้งต้น ตลอดจนความเพียรพยายามในการพบปะ

สมัภาษณ์ประติมากรผู้ นีเ้ป็นการส่วนตวัถึงแนวคิดและท่ีไปท่ีมาในการสร้างสรรค์ผลงานของเขา 

ทําให้รู้สึกว่า  ศิลปินท่านนีไ้ม่ค่อยเต็มใจนกัท่ีจะตอบคําถามหรืออธิบายถึงความเป็นมาเก่ียวกับ

แนวความคดิในการสร้างงานของตน เพราะเขามกักล่าวสรุปสัน้ๆ ว่า “ไม่ต้องถามหรอกว่าทําอะไร  

เดีย๋วทําใหดู้"37หรือจะเป็นการกลา่วเป็นนยัวา่ “ศิลปินทํางาน นกัวิจารณ์หรือนกัประวติัศาสตร์เป็น

ผูอ้ธิบายหรือตีความ"38 
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เชิงอรรถท้ายบทท่ี 2 

 

 1“ไทยยอง หรือ คนยอง เป็นช่ือเรียกกลุ่มคนเชือ้สายไทลือ้กลุ่มหนึ่ง ท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ใน

เมืองยอง ซึ่งมีช่ือเป็นภาษาบาลีว่า "มหิยังคนคร" อันมีถ่ินฐานเดิมห่างไกลจาก อําเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย เหนือสดุของประเทศไทย ประมาณ 10 กิโลเมตร...การอพยพมายงัล้านนาครัง้นัน้

เกิดขึน้เม่ือราวปี พ.ศ. 2348 ถือเป็นการอพยพครัง้ใหญ่ คนไทลือ้เมืองยองท่ีอพยพมาอาศยัอยู่ใน

ประเทศไทยเรียกตวัเองว่า "คนุยอง" คนไทยเรียกพวกนีว้่า "ไทยอง" คนไทลือ้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ใน

ภาคเหนือ...หลงัปี พ.ศ. 2348 เม่ือกลุ่มไทลือ้เมือยองได้อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในจงัหวดัลําพูน   

เชียงใหม่ และกระจายไปอาศยัอยู่ตามหวัเมืองอ่ืนๆ ในล้านนา คนกลุ่มนีม้กัพูดในทํานองว่าพวก

เขา เป็น "คนยอง มิใช่คนลือ้" เป็นการบอกให้รู้อย่างชัดเจนถึงถ่ินกําเนิดดัง้เดิมของตน” ดูท่ี 

โครงการ พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมและชาตพินัธุ์ล้านนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ไทยอง ชีวิต ศรัทธา 

สล่า แผ่นดนิ (เชียงใหม:่ สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551), 1-3.   

 2สงครามมหาเอเชียบูรพาเร่ิมต้นตัง้แต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2484 สหรัฐอเมริกาได้ส่ง 

เคร่ืองบนิไปทิง้ระเบดิปรมาณลูกูแรกท่ีเมืองฮิโรชิมา ซึง่เป็นเมืองอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น เม่ือวนัท่ี 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2488 และได้ทิง้ระเบิด ครัง้ท่ี 2 ท่ีเมืองนางาซากิ ในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 

ด้วย เหตนีุส้มเด็จพระจกัรพรรดิ ฮิโรฮิโต จึงมีพระบรมราชโองการให้กองทพัญ่ีปุ่ นทกุยทุธบริเวณ

ยตุกิารรบเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ตอ่มาในวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจ้า

จักรพรรดิ ฮิโรฮิโตทรงประกาศทางวิทยุกระจายเสียงยอมจํานนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มี

เง่ือนไข สงครามมหาเอเชียบูรพาดําเนินมาเกือบ 4 ปี จึงยุติ ดูท่ี  พิพิธภัณฑ์ทหารไทย , 

ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร , เ ข้าถึงเ ม่ือ 11 เมษายน 2559 , เ ข้าถึงไ ด้จาก

http://www.thainationalmemorial.org/3_1_3.html  

 3แสวง  มาละแซม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนยองย้ายแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2540), 58. 
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 4วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัติและต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.),  2546), 13. 

 5สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2558. 

 6ทวี นนัขว้าง (พ.ศ. 2468 - 2534) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ประจําปี 

พ.ศ. 2533 เป็นรุ่นพ่ีท่ีเคยเรียนโรงเรียนจักรคําคณาทร โรงเรียนเดียวท่ีอินสนธ์ิเรียนระดับ

มธัยมศกึษา และ ในปี ทวีเป็นบคุคลสําคญัท่ีชกันําอินสนธ์ิเข้าศกึษาศลิปะตอ่ท่ีโรงเรียนศิลปศกึษา

หรือโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลยัศลิปากร (ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลยัช่างศิลป์” ) ดท่ีู วฒันะ  

วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัติและต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์สาม (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.),  2546), 11. 

 7เร่ืองเดียวกนั. หน้าเดียวกนั. 

 8ดูท่ี สํานักวิจัยศิลป์ พีระศรี, อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

สํานกัวิจยัศลิป์ พีระศรี, 2542), ไมป่รากฎเลขหน้า. 

 เลขทะเบียนประจําตวันกัศกึษาของอินสนธ์ิ คือ เลขท่ี 215, 498 ในสมดุทะเบียนนกัศกึษา

เล่มแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486 - 2516 ในขณะนัน้ คือ คณะจิตรกรรมและ

ประติมากรรม เน่ืองจากยงัไม่มีหลกัสตูรสาขาภาพพิมพ์ ดท่ีู สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาติ, “คําประกาศเกียรติคุณ นายอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(ประตมิากรรม) ประจําปีพทุธศกัราช 2542,” 1 ตลุาคม พ.ศ. 2542.  

 9คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ , ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ณ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า , 6 – 29 

ตลุาคม 2546 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2546), 19. 

 10วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัตแิละต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม, 35. 
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 11สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558. 

 12สน สีมาตรัง, “บนัทกึชีวิตและผลงานศลิปะของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ส่วนท่ีไม่เคยเปิดเผย!,” 

ใน อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ, ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 12

กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2557 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร , 

2557), 94. 

 13วิบลูย์  ลีส้วุรรรณ, “ปกิณกะวิถีของอินสนธ์ิ วงศ์สาม,” ใน การแสดงศิลปกรรมของ

อินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542, โครงการเชิดชูเกียรติ การสร้างสรรค์

ศิลปกรรมของศิลปินไทย ประจําปี พ.ศ. 2550 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ, 8 – 

24 มกราคม 2550 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จํากดั), 11.  

 14 วิ โชค มุกดามณี , หอศิลป์ , เ ข้ าถึ ง เ ม่ือ  6  พฤษภาคม 255 9 , เ ข้าถึ ง ไ ด้จาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/Ebook/BOOK37/pdf/book37_2.pdf 

 15วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัตแิละต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม, 19.  

 16เร่ืองเดียวกนั, 23. 

 17วิบูลย์  ลีสุ้วรรณ, ชีวิตและผลงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี (กรุงเทพฯ: SITCA 

Investment & Securities Public Company Limited, 2539), 236. 

 18สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558. 

 19วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 13. 

 20 อินสนธ์ิ เดินทางไปกับเพ่ือนอีกคนหนึ่งช่ือ สุภาพ กาฬสินธุ์  มีอาชีพเป็นช่างภาพและ

เป็นพนกังานของสํานกังาน อ.ส.ท. ท่ีสนใจจะร่วมเดินทางไปด้วยกัน แต่ภายหลงัคณุสภาพได้
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เปล่ียนใจกลบัประเทศไทยไปก่อน โดยได้แยกทางกันท่ีเมืองกัลกัตตา อินสนธ์ิจึงต้องเดินทางต่อ

เพียงคนเดียว, สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศลิปิน, 6 มิถนุายน 2560. 

 21วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 13.  

 22เร่ืองเดียวกนั. 

 23สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558. 

 24ทกัษิณา พิพิธกลุ, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ,” ใน อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิต

วิญญาณอิสระ, 13. 

 25ดํารง วงศ์อปุราช เป็นเพ่ือนรุ่นน้องจากจงัหวดัลําพนูเชน่เดียวกบัอินสนธ์ิ ศิลปินทัง้สองมี

ความสนิทสนมกนัมาก และพวกเขายงัได้รับรางวลัศิลปินแห่งชาติพร้อมกันในปี พ.ศ. 2542 โดย

อินสนธ์ิ วงศ์สาม ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ส่วนดํารง วงศ์

อปุราช ได้รับรางวลัศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม)  

 26อินสนธ์ิ วงศ์สาม, "แดดํ่ารงเพื่อนรัก," ใน หนังสือที่รฤเน่ืองในการพระราชทานเพลิง

ศพ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ด ารง วงศ์อุปราช (วิสคอมเซนเตอร์, 2545), 185. 

 27วิบูลย์  ลีส้วุรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 14. 

 28เร่ืองเดียวกนั. 

 29อินสนธ์ิ วู๊ด (27 February ค.ศ. 1966 – ปัจจบุนั) เป็นบตุรชายเพียงคนเดียวของอินสนธ์ิ 

วงศ์สามกบัภรรยาคนแรก อินสนธ์ิ วู๊ด สําเร็จการศกึษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ระดบัปริญญา

ตรีจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell  University) และปริญญาโทจากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด 

(Harvard University)  อินสนธ์ิ วู๊ด เคยเป็นผู้ อํานวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ
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ให้กับบริษัท David Easton Incorporation ปัจจุบนัประกอบธุรกิจส่วนตวั และพํานกัอยู่ท่ีนคร

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา, สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศลิปิน, 6 มิถนุายน 2560. 

 30คณุลอร์ลา ลปิกิน เป็นภรรยาคนท่ี 2 ของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ทัง้คูไ่ม่มีบตุรหรือธิดาด้วยกนั 

ตอ่มาได้แยกทางกนั เพราะอินสนธ์ิต้องการหนีความวุ่นวายกลบัมาใช้ชีวิตท่ีประเทศไทยบ้านเกิด 

แตค่ณุลอลายงัคงต้องการใช้ชีวิตท่ีนิวยอร์คตอ่ไป  

 31สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศลิปิน, 22 พฤษภาคม 2559.  

  32วิบลูย์  ลีส้วุรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 15. 

 33สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศลิปิน, 22 พฤษภาคม 2559.  

 34วิชยั  สิทธิรัตน์, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม ปชูนียประติมากร,” FINE ART MAGAZINE, 11, 

117 (September 2014): 55.  

 35วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 17.  

36อินสนธ์ิสมรสครัง้ท่ี 3 กบัเวเนเทีย วอล์คกี ้(Venetia  Walkey, ค.ศ. 1932 - 2017) หรือ 

วนิดา วงศ์สาม พุทธประติมากรชาวองักฤษ  ปัจจุบนัคณุเวเนเทีย วอล์คกี ้ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วย

โรคมะเร็งตอ่มนํา้เหลือง เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สิริอายไุด้ 85 ปี 

 37LUGPILW JUNPUDSA, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ,”baccazine, 9 

(September - November 2014): 9. 

 38วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัตแิละต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม, 63. 
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บทที่ 3 
ผลงานสร้างสรรค์ของอินสนธ์ิ  วงศ์สาม 

 

 ความปรารถนาอนัแรงกล้าและความมมุานะในการแสวงหาประสบการณ์ทางศิลปะของ      

อินสนธ์ิ วงศ์สาม ผ่านการเดินทางอนัโลดโผน ท่ีกลายเป็นตํานานเล่าขานสืบตอ่กันมาในแวดวง

ศิลปะไทยอย่างไม่รู้จบ ทําให้เส้นทางชีวิตของเขาพลิกผนัเกินความคาดหมาย ประสบการณ์ชีวิต

ทกุชว่งเวลาได้หลอ่หลอมโลกทศัน์และแนวคิดในการสร้างงานศิลปะของศิลปินผู้ นีใ้ห้น่าสนใจและ

มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง อินสนธ์ิ วงศ์สาม เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างตอ่เน่ืองและ

ยาวนาน พฒันาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาในช่วง 60 ปีท่ีผ่านมา นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2501 จนถึงปัจจุบนั สามารถแบ่งได้เป็น 5 ยุค คือ ยุคศิลปากร (พ.ศ. 2498 -2504) ยุคแห่งการ

เดินทางแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517) ยุคคืนสู่รากเหง้าและเข้าป่า 

(พ.ศ. 2517 - 2520) ยคุออกจากป่าคืนสู่ถ่ิน (พ.ศ. 2520 - 2533) และยคุเปิดรับประสบการณ์ใหม่

และสร้างสรรค์งานในแนวใหม ่ (พ.ศ. 2533 - 2542)  

ยุคศิลปากร (พ.ศ. 2498 - 2504) 

การได้เข้าศึกษาศิลปะตอ่ท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร และ

การมีโอกาสได้เรียนศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจท่ีสุด

ของอินสนธ์ิ วงศ์สาม คือ จดุเร่ิมต้นสําคญัในการสร้างสรรค์ศิลปะของอินสนธ์ิ และทําให้อินสนธ์ิ

เป็นศิลปินผู้ หนึ่งท่ีได้ร่วมบุกเบิกแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ให้กับวงการศิลปะ

สมยัใหมข่องไทยเชน่เดียวกบัศลิปินอีกหลายคนในยคุนัน้1 เช่น ชลดู นิ่มเสมอ ผู้บกุเบิกศิลปะภาพ

พิมพ์แกะไม้คนแรกๆ ของไทย ประหยดั พงษ์ดํา สมยศ ทรงมาลยั ทวี รัชนีกร มานิตย์ ภู่อารีย์ 

ดํารง วงศ์อปุราช เชาวลิต เสริมปรุงสขุ ประพนัธ์ ศรีสตุา และพจน์ สง่าวงศ์ เป็นต้น นอกจากนีย้งั

มี วีระ โยธาประเสริฐ ท่ีสร้างงานภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคกัดกรด (Etching) ตามท่ีได้ศึกษามาจาก

ประเทศอิตาลี เนือ้หาของงานภาพพิมพ์ในยคุนัน้มกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตคนท่ีอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมอย่างสงบสขุ หรือชีวิตสตัว์ตา่งๆ รูปแบบในการสร้างสรรค์มีทัง้แนวเหมือนจริง กึ่งนามธรรม 

และนามธรรม เชน่ ผลงานระยะหลงัของวีระ โยธาประเสริฐ และชลดู นิ่มเสมอ เป็นต้น2 
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ถึงแม้ว่าช่วงเวลาท่ีอินสนธ์ิกําลังศึกษาศิลปะในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ยงัไม่มีการเรียนการสอนวิชาภาพพิมพ์ท่ีแยกสาขาอย่างเป็นระบบเช่น

ปัจจุบนั แต่ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานและความเช่ียวชาญในเทคนิคการแกะไม้ของอินสนธ์ิ ซึ่ง

ได้รับการถ่ายทอดจากปู่ ของเขา ท่ีมีอาชีพเป็นสล่าสร้างบ้านเรือนและแกะไม้ กระตุ้นความสนใจ

ของอินสนธ์ิในการใช้เทคนิคภาพพิมพ์มาเป็นส่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับ

วฒันธรรมไทยและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคของเขา ด้วยเหตนีุ ้ผลงานของอินสนธ์ิในยุคแรกจึงมัก

เป็นงานภาพพิมพ์ท่ีนําเสนอเนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านทัง้ในเมืองและชนบทอย่างเรียบ

ง่ายและตรงไปตรงมา 

  ในยุคนัน้อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทําภาพพิมพ์ยงัขาดความพร้อมคอ่นข้างมาก แท่น

พิมพ์มีขนาดค่อนข้างเล็ก ทําให้ไม่สามารถพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ได้ ภาพพิมพ์ขนาดใหญ่ของอิน

สนธ์ิจึงพิมพ์ด้วยมือแทบทัง้สิน้ อินสนธ์ิทําภาพพิมพ์ด้วยวิธีง่ายๆ คือ วางกระดาษทบับนแม่พิมพ์

แกะไม้ท่ีลงหมึกไว้แล้ว จากนัน้จึงใช้ช้อนกินข้าวค่อยๆ ฝนทบัและหมุนวนไปเร่ือยจนทัว่ภาพ ซึ่ง

ต้องใช้เวลาและความอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการทําบนแท่นพิมพ์ในปัจจุบนั

หลายเท่าตวั และหากกระดาษหรือแม่พิมพ์เคล่ือนตวัออกจากกันขณะพิมพ์งาน ก็จะต้องเร่ิม

กระบวนการทําใหมอี่กครัง้3 

ในปี พ.ศ. 2501 อินสนธ์ิได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงานศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 9 (จดั

แสดงระหว่างวนัท่ี 15 มีนาคม - 15 เมษายน พ.ศ. 2501) จํานวน 8 ชิน้4 ซึ่งมีทัง้ผลงานเทคนิค

ภาพพิมพ์และจิตรกรรมสีฝุ่ น ผลงานชิน้หนึ่งสร้างความสนใจแก่คณะกรรมการ จนทําให้อินสนธ์ิ

ได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง สาขามณัฑนศิลป์ (Decoration) คูก่บัประหยดั 

พงษ์ดํา5 (พ.ศ. 2477 - 2557) ผลงานท่ีทําให้อินสนธ์ิได้รับรางวลัคือ "ชีวิตไทย" (ภาพท่ี 16) ซึ่ง

นําเสนอภาพการทํากิจกรรมในครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งท่ีอาศยัอยู่ในเรือนไทย บริเวณชานบ้าน

ผู้คนในภาพจับกลุ่มกันทําภารกิจของตน ซึ่งเป็นงานบ้านทั่วไปคล้ายกับการตระเตรียมอาหาร

ประจําวนั ภาพแมกํ่าลงัเลน่กบัลกูและแมแ่มวกบัลกูแมวกําลงักินอาหารบริเวณกลางภาพ สะท้อน

บรรยากาศของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ ลักษณะของเรือนไทยในภาพน่าจะเป็น

บ้านคหบดี ซึ่งเป็นเรือนหมู่ท่ีประกอบด้วยเรือนหลายหลงั มีชานและระเบียงแล่นถึงกนั ระเบียงมี
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พืน้ท่ีกว้างอยูน่อกชานสําหรับทํากิจกรรมประจําวนัในบ้านร่วมกนั ภาพชีวิตไทยในจินตนาการของ

อินสนธ์ิอาจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัหรือจากความทรงจําท่ีเขาเคยพบเห็นมาก็เป็นได้ 

 

 

ภาพท่ี 16 ชีวิตไทย, 2501, ภาพพิมพ์แกะไม้6, 70 x180 ซม. 
ท่ีมา : คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครัง้ท่ี 9 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2510), 16. 

 

 เม่ือพิจารณาจากผลงานศิลปะในยุคเดียวกันจะพบการนําเสนอภาพเร่ืองราวเก่ียวกับวิถี

ชีวิตแบบไทยๆ เป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานของนกัเรียนศิลปะยคุนัน้หลายคน เช่น เขียน ยิม้ศริ ชิต เหรียญประชา ประสงค์ ปัทมานชุ 

ชลูด นิ่มเสมอ มานิตย์ ภู่อารีย์ และประหยัด พงษ์ดํา เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะให้ช่ือผลงานใน

ลกัษณะนีว้า่ “ชีวิตไทย” ด้วยเชน่กนั  

 หลงัจากประสบความสําเร็จในปี พ.ศ. 2501 อินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์อย่าง

ตอ่เน่ืองอีกหลายชิน้ และพยายามทดลองค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ช่วงปี พ.ศ. 

2502 อินสนธ์ิได้หา่งหายจากการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไปชัว่ระยะหนึง่ 

 กระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2503 อินสนธ์ิได้ส่งผลงานเข้าประกวดในงานแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ ครัง้ท่ี 11จํานวน 3 ชิน้7 แต่เป็นผลงานจิตรกรรมทัง้หมด ไม่มีผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ท่ี

เขาเคยได้รับรางวลัในปี พ.ศ. 2501 ครัง้นีอิ้นสนธ์ิได้เปล่ียนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจากเดิม
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ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัชีวิตไทย มาเป็นเร่ืองความประทบัใจในธรรมชาติ นอกจากนัน้ยงัมีผลงานท่ีเป็น

ภาพวดัและหุน่นิ่งส่งเข้าประกวดด้วย อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในครัง้นัน้ผลงานของอินสนธ์ิจะไม่ได้

รับรางวลัใดๆ เลย แตผ่ลงานของเขาก็ได้รับคดัเลือกให้ร่วมแสดงในงานนิทรรศการด้วย 

 หลงัจากพา่ยแพ้ให้แก่ภาวะแรงกดดนัตา่งๆ และความเครียดของตนเอง อินสนธ์ิได้ใช้เวลา

สร้างแรงบนัดาลใจใหม่อีกครัง้ด้วยความตัง้ใจ เขาเร่ิมใช้เวลาอยู่กบัตวัเองมากขึน้ ให้ความสนใจ

และตัง้ใจศกึษาสิ่งตา่งๆ รอบตวัมากขึน้ รวมทัง้ฝึกฝนฝีมือการสร้างสรรค์ควบคูไ่ปด้วย ช่วงเวลานี ้

อินสนธ์ิได้สร้างผลงานภาพพิมพ์ขึน้ชิน้หนึ่ง ซึ่งทําให้เขาภาคภูมิใจมาก เน่ืองจากได้รับคําช่ืนชม

จากศาสตราจารย์ศิลป์ อาจารย์ท่ีเขาเคารพรักยิ่ง ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ชิน้นัน้ช่ือ "วัด" (ภาพท่ี 

17) ฉากหน้าเป็นภาพสถปูเจดีย์หินแบบจีน 4 องค์ ท่ีมีลกัษณะซ้อนกนัขึน้ไปเป็นชัน้ๆ ตัง้เรียงราย

ตามแนวกําแพง ฉากหลังเป็นพระอุโบสถท่ีมีหลังคาลดหลั่นลงมาเป็นชัน้ๆ อินสนธ์ิได้รับแรง

บนัดาลใจในการพิมพ์ภาพนีม้าจากด้านหน้าสทุศันเทพวรารามราชวรวิหาร หรือท่ีรู้จกัในช่ือสัน้ๆ 

วา่วดั "สทุศัน์" หรือ "วดัเสาชิงช้า" อนัเป็นวดัประจํารัชกาลท่ี 8 ซึ่งเป็นวดัท่ีมีพระอโุบสถยาวท่ีสดุใน

ประเทศไทย ท่ีสําคญั วัดนีคื้อท่ีพํานักและอู่ข้าวอู่นํา้สําคญัของอินสนธ์ิตัง้แต่สมัยยังเรียนอยู่ท่ี

โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ วิทยาลัยช่างศิลป์ จนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีท่ี

มหาวิทยาลัยศิลปากร อินสนธ์ิทําผลงานชิน้นีข้ึน้ก่อนท่ีตัดสินใจออกเดินทางไปเขียนรูปตาม

ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย รายได้จากการขายภาพพิมพ์แกะไม้รูปเจดีย์ จีนวดัสุทศัน์เทพวรา

รามให้กบับริษัทเงินทนุและหลกัทรัพย์ทิสโก้8 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทนุทรัพย์สําหรับใช้จ่ายใน

การเดนิทางไปเขียนรูปในครัง้นัน้ อินสนธ์ิออกเดินทางจากเหนือจรดใต้ไปทัว่ประเทศเพ่ือเก็บเก่ียว

ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มเติมและได้ค้นพบแรงบนัดาลใจใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะอีกครัง้หนึ่ง ซึ่ง

อินสนธ์ิได้ค้นพบว่าแรงบนัดาลใจนัน้ไม่ได้อยู่ไกลไปจากตวัเขาเลย อินสนธ์ินําเอาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วใน

ตวัเขาออกมาใช้ นัน่คือ วิถีชีวิตของคนภาคเหนือ วิถีชีวิตท่ีเขาคุ้นเคยมากท่ีสดุ เพราะเป็นสิ่งท่ีเขา

ได้เห็น ได้อยู ่และเป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวิตนัน้มาตัง้แตเ่ขาได้ลืมตาขึน้มาดโูลก 
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ภาพท่ี 17 วัด, 2503, เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้, 61.8 x 100.7 ซม. สมบตัสิว่นตวัของคณุเวนิ
เซียวอร์คกี ้
ท่ีมา : เอกสารจากอุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู  

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ขณะท่ีอินสนธ์ิกําลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาได้

ตดัสินใจสง่ผลงานเข้าประกวดในการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตอีิกครัง้ และการกลบัมาในครัง้นีข้อง

เขาก็ไมไ่ด้เสียเปล่า เพราะในครัง้นีผ้ลงานของอินสนธ์ิได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน 

สาขาภาพพิมพ์ คู่กับ ประหยัด พงษ์ดํา อีกเช่นเคย ส่วนรางวัลเกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง 

เป็นของ มานิตย์ ภู่อารีย์ (พ.ศ. 2478 - 2551)9 

 ครัง้นีอิ้นสนธ์ิได้สง่ผลงานเข้าร่วมประกวดในสาขาภาพเอกรงค์ (Monochrome)10 จํานวน 

4 ภาพ และสาขาภาพพิมพ์ จํานวน 6 ภาพ11 ผลงานท่ีได้รับรางวลัในสาขาภาพพิมพ์คือผลงานช่ือ  

"ภาคเหนือ" (ภาพท่ี 18) ซึ่งเป็นภาพแสดงวิถีชีวิตของผู้คนทางภาคเหนืออนัเป็นบ้านเกิดของอิน

สนธ์ิเอง การแตง่กายของบคุคลและบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัในภาพสามารถบง่บอกถึงอตัลกัษณ์ของ

ชนพืน้เมืองทางภาคเหนืออยา่งชดัเจน นอกจากนี ้เขายงัได้นําเอาความประทบัใจจากการได้สมัผสั
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กบัฤดกูาลต่างๆ ระหว่างการเดินทางตลอดหนึ่งปีของเขามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนีอี้กด้วย ดงัเช่นภาพ "ฤดูใบไม้ผลิ" (ภาพท่ี 19) ซึ่งเป็นภาพต้นไม้ท่ีแผ่ก่ิงก้านสาขา

งดงามโดยมีภูเขาตัง้ตระหง่านอยู่ในฉากหลงั และมีฝูงนกบินวนเวียนอยู่โดยรอบราวกับว่ากําลงั

หยอกล้อกบัสายลมท่ีพดัผา่นก่ิงก้านและใบของต้นไม้ภาพ "ฤดูใบไม้ผลิ" นีน้่าจะได้แรงบนัดาลใจ

มาจากการสงัเกตธรรมชาติยามพลบค่ําขณะท่ีฝงูนกบินกลบัคืนรังเพ่ือพกัผ่อนหลบันอนหลงัจาก

ออกไปหากินทัง้วนั ภาพวงจรชีวิตของสตัว์ในบรรยากาศยามพลบค่ําเป็นภาพท่ีสามารถพบเห็นได้

ทัว่ไปในชนบท ขณะท่ีปัจจุบนัเราอาจจะเห็นภาพคล้ายกันนีใ้นเมืองบางเมือง ซึ่งจะเปล่ียนจาก

ต้นไม้เป็นภาพนกเกาะเป็นทางยาวบนสายไฟท่ีขึงระโยงระยางยุ่งเหยิงตามส่ีแยกโดยมีฉากหลงั

เป็นตกึระฟ้าแทนภเูขา 

 
ภาพท่ี 18 ภาคเหนือ, 2504,ภาพพิมพ์แกะไม้, 70 x 180  ซม. สมบตัขิองมหาวิทยาลยัศลิปากร 
ท่ีมา : คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครัง้ท่ี 12 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2504), 21. 
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ภาพท่ี 19 ฤดูใบไม้ผลิ, 2504, ภาพพิมพ์แกะไม้, 61.5 x 48.8 ซม. 
ท่ีมา : คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาติ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครัง้ท่ี 12 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2504), 22. 

นอกจากนีอิ้นสนธ์ิยงัได้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้อีกหลายชิน้ท่ีนําเสนอวิถีชีวิต

ของคนในภมูิภาคอ่ืนๆ อีกด้วย เชน่ ผลงาน "อีสาน" (ภาพท่ี 20) ซึ่งเป็นภาพกลุ่มคนทัง้เด็ก ผู้ ใหญ่ 

ผู้หญิงและผู้ชายยืนกระจายตวักันอยู่ในภาพท่ามกลางธรรมชาติอนัแห้งแล้ง ผู้หญิงและเด็กยืน

หน้าตรงและมองออกมานอกภาพยงัผู้ชม มีเพียงผู้ชายท่ีอุ้มเดก็ใสเ่อวตรงมมุขวาของภาพเท่านัน้ท่ี

ยืนหลังให้ผู้ ชม ภาพพืน้ดินท่ีแตกระแหงและภูเขาท่ีไร้ต้นไม้ปกคลุมในฉากหลัง ให้บรรยา กาศ

ความแห้งแล้ง ไร้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเช่นเดียวภาพเด็กและผู้ ใหญ่ท่ีผอมแห้ง ซึ่ง

สะท้อนความอดอยากหิวโหยของชาวบ้านในพืน้ถ่ินอีสานอยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 20 อีสาน, 2504, ภาพพิมพ์แกะไม้ (ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมาภาพ : วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัตแิละต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  

วงศ์สาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.),  2546), 76. 

 ระหว่างการเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ตัง้แต่เหนือจรดใต้ของประเทศไทย อินสนธ์ิ

ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้จํานวนมากทัง้ภาพสเก็ต ภาพร่าง ภาพเขียนลายเส้น ทัง้จิตรกรรมสีฝุ่ นและ

สีนํา้ รวมทัง้ภาพพิมพ์ไม้ ปลายปี พ.ศ. 2504 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลยัศิลปากร  อินสนธ์ิได้นําผลงานเหล่านีม้าแสดงในนิทรรศการ "Thailand Panorama" 

ท่ีสํานกังาน       อ.ส.ท. โดยการสนบัสนนุขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ

เปิดแสดงงานเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 250412 

 ใน ปี พ.ศ. 2505 อินสนธ์ิได้ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 13  

เพียงชิน้เดียว คือ ผลงานช่ือ "ท่าพระ" (ภาพท่ี 22) ซึ่งเป็นภาพเด็กและสตรีในอิริยาบทตา่งๆ ส่วน

ใหญ่จะถือกระบุงหรือกระจาดไว้ในมือ ฉากหลังมีลักษณะคล้ายกําแพงวัด บริเวณท่ีเด็กและ

ผู้หญิงยืนอยู่ก็มีลกัษณะคล้ายลานวดั เพราะพืน้ปกูระเบือ้งขนาดใหญ่ จากช่ือผลงานทําให้สนันิ

ฐานวา่ อาจเป็นภาพภายในวดัใดวดัหนึง่ท่ีตัง้อยู่ในเขตท่าพระก็ได้ ผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ถึง 120 x 

240 ซม.นีทํ้าให้อินสนธ์ิได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จาก

การประกวดศลิปกรรมแห่งชาติในปีนัน้คูก่บัประพนัธ์ ศรีสตุา (พ.ศ. 2482 - ปัจจบุนั) อาจกล่าวได้



  42 

วา่ "ท่าพระ"  เป็นผลงานปิดท้ายท่ีสวยงามของการจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากรอย่าง

สมบรูณ์ของศลิปินหนุม่ผู้ นี ้

 ผลงานของอินสนธ์ิในยคุศิลปากรส่วนใหญ่เป็นภาพพิมพ์ไม้ขาวดําแทบทัง้สิน้ หลงัจากนี ้

ราวปี พ.ศ. 2509 อินสนธ์ิได้เปล่ียนแนวทางการสร้างสรรค์จากภาพพิมพ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว

วฒันธรรมและวิถีชีวิตไทยท่ีมีองค์ประกอบเป็นภาพคน ต้นไม้ บ้านเรือน มาเป็นภาพพิมพ์แกะไม้

แนวนามธรรม13 

 

 
ภาพท่ี 21 ภาพจากสูจิบัตรนิทรรศการ "Thailand Panorama", 2504 
ท่ีมา : เอกสารจากงานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ" 12 กนัยายน 2557 

- 27 พฤศจิกายน 2557 ชัน้ 9 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 22 ท่าพระ, 2505,ภาพพิมพ์แกะไม้, 120 x 240 ซม. สมบตัิของสํานกักลางนกัเรียนคริส
เตียน ( Student Christian Center S.C.C)  
ท่ีมา : คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครัง้ท่ี 13, (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2505), 9. 

ยุคแห่งการเดนิทางแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517)  

 หลงัจากออกเดินทางหาประสบการณ์ในประเทศไทยจนอ่ิมตวัได้ระยะหนึ่งแล้ว ประกอบ

กบัช่วงเวลานัน้เขาได้สญูเสียศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาจารย์ผู้ เป็นท่ีรักยิ่งและเป็นดัง่บิดาของ

เขาไปด้วย อินสนธ์ิจึงคิดท่ีจะเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในต่างประเทศบ้าง โดยได้

ตัง้เป้าหมายปลายทางสุดท้ายของเขาไว้ท่ีประเทศอิตาลี บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

นัน่เอง พาหนะในการเดินทางของอินสนธ์ิในครัง้นัน้คือ รถสกู๊ตเกอร์แลมเบรทตา Lambretta รุ่น 

TV175 Serie II14 ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากบริษัท Berie Jucker ผู้จดัจําหน่ายรถสกู๊ตเตอร์แลม

เบรทตาในประเทศไทย การเดินทางในครัง้นีอิ้นสนธ์ิได้นําผลงานศิลปะของเขาท่ีทําไว้ก่อนหน้านี ้

ติดตวัไปด้วย ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505  ขณะอายุได้ 28 ปี อินสนธ์ิเร่ิมต้นออกเดินทางจาก

กรุงเทพฯ มุง่หน้าไปยงัเปา้หมายแรกคือ เกาะปีนงั ประเทศมาเลเซีย อินสนธ์ิเดินทางลงมาภาคใต้

พร้อมเพ่ือนร่วมทางอีกคนหนึ่ง ซึ่งตอ่มาภายหลงัได้ขอแยกตวักลบัประเทศไทยก่อน เม่ืออินสนธ์ิ

เดนิทางมาถึงปีนงั ปรากฏวา่เรือเท่ียวท่ีพวกเขาต้องการจะโดยสารไปด้วยได้ออกจากท่าไปแล้ว ทํา

ให้พวกเขาต้องรอเรือเท่ียวหน้าท่ีจะกลบัมาขึน้ฝ่ังอีกครัง้เป็นเวลาหนึ่งเดือน ระหว่างนัน้อินสนธ์ิก็

ไม่ได้ปล่อยให้ช่วงเวลาแห่งการรอคอยของเขาเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ อุปนิสยัอยากรู้อยากเห็น
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และไมอ่ยูน่ิ่งของอินสนธ์ิกระตุ้นให้เขาขบัรถสกู๊ตเตอร์ไปเท่ียวชมภูมิทศัน์และวฒันธรรมของเพ่ือน

บ้านชาวมาเลเซียและเลยไปจนถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆ15 คราวนีอิ้นสนธ์ิกลบัมาได้ทนัตาม

กําหนดเวลาท่ีเรือออก เม่ือเรือมาถึงเมืองกลักัตตาประเทศอินเดีย และหลงัจากแยกกบัเพ่ือนร่วม

ทางท่ีเมืองกลักตัตา อินสนธ์ิต้องเดนิทางตอ่เพียงลําพงัด้วยรถสกู๊ตเตอร์จนถึงเมืองนิวเดลี  

 ตลอดระยะเวลาท่ีเดินทางมายังกรุงนิวเดลี อินสนธ์ิได้ขับรถแวะเท่ียวชมศิลปะและ      

สถาปัตกรรมอินเดียมากมายหลายแห่ง ซึ่งมีความแปลกตาขึน้เร่ือยๆ สําหรับอินสนธ์ิในตอนนัน้ 

อินเดียเป็นประเทศท่ีมีแผ่นดินกว้างใหญ่มาก และสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้เขามาก จนไม่รู้สึก

เหงาท่ีต้องเดนิทางเพียงคนเดียว ความแปลกใหมท่างภาษา ความหลายหลากทางวฒันธรรม และ

ผู้คนตา่งเชือ้ชาต ิทําให้เขาต่ืนตวัท่ีจะเฝา้สงัเกตและเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่รอบตวัเสมอ อินสนธ์ิเท่ียว

ชมสิ่งตา่งๆ อยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือยและไมรู้่สกึเบื่อหนา่ยแตอ่ยา่งใด ไม่เพียงเท่านัน้ ระหว่างท่ีขบั

รถท่องเท่ียวไปยงัเมืองต่างๆ ของอินเดียนัน้ อินสนธ์ิก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปด้วย แต่ส่วน

ใหญ่มกัจะเป็นภาพร่าง ภาพเขียนลายเส้น และภาพพิมพ์ ขณะเดียวกนัเขาได้เร่ิมพฒันารูปแบบ

ผลงานจากแบบไทยประเพณีมาเป็นรูปแบบสมัยใหม่แนวคิวบิสม์ (Cubism)16 ดงัจะเห็นได้จาก 

"แรงบันดาลใจจากรถขายของในอินเดีย" (ภาพท่ี 23) ซึ่งพอจะเห็นเค้าภาพของรถยนต์บรรทกุ

ขนาดเล็กแตย่าว ด้านบนบรรทกุสินค้าไว้มากมาย ผลงานอีกภาพหนึ่งในแนวนี ้คือ "แรงบันดาล

ใจจากสถาปัตยกรรมอินเดีย" (ภาพท่ี 24) ซึ่งแสดงให้เห็นความเด็ดขาดในการเขียนลายเส้น

และการลงนํา้หนกัภาพของศิลปิน ลกัษณะโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่ภายในภาพมีลกัษณะ

คล้ายกับทชัมาฮาล สุสานหินอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างสําคญัท่ีได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก ข้อ

สนันิษฐานนีมี้ความเป็นไปได้ เพราะทชัมาฮาลตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้ยมุนา เมืองอัครา แคว้นอุตตร

ประเทศ ซึ่งเป็นทางผ่านก่อนถึง      กรุงนิวเดลี ไม่เช่นนัน้ก็อาจจะเป็นวิหารท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน 

นา่เสียดายผลงานทัง้ 2 ภาพนีไ้ด้สญูหายไปแล้ว  

 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย อินสนธ์ิมีโอกาสได้แสดงผลงานท่ีสมาคมศิลปะนิวเดลี 

(ALL India Fine Art Society of New Delhi) ซึ่งเป็นการแสดงผลงานเด่ียวครัง้แรกของเขาใน

ต่างประเทศ ปรากฏว่าได้ผลตอบรับท่ีดีมากทัง้จากประชาชนทั่วไปและศิลปินร่วมสมัยอินเดีย

หลายๆ ท่าน ซึ่งตา่งให้ความสนใจและแวะเข้ามาชมผลงานของอินสนธ์ิ รวมทัง้นายสกิุจ นิมมาน
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เหมินท์ อัครราชฑูตไทยประจําอินเดียขณะนัน้ก็ยงัได้เดินทางมาชมนิทรรศการของอินสนธ์ิด้วย

ตวัเอง17  การแสดงผลงานในครัง้นัน้มีผู้ ให้ความสนใจและซือ้ผลงานของอินสนธ์ิไม่น้อย ทําให้

ศิลปินหนุ่มมีเงินทุนเพิ่มขึน้สําหรับเป็นค่าจ่ายระหว่างการเดินทางต่อไป ต่อมา เม่ืออินสนธ์ิ

เดินทางไปถึงประเทศปากีสถานก็มีโอกาสได้แสดงผลงานเด่ียวอีกครัง้ท่ี “The Arts Council of 

Pakistan” เมืองลาฮอร์ (Lahore) นครหลวงของแคว้นปัญจาบ และ “The Arts Council of 

Pakistan” ท่ีเมืองการาจี (Karachi) นครหลวงของแคว้นสนธ์ 

 

 
ภาพท่ี 23 แรงบันดาลใจจากรถขายของในอินเดีย, 2505 (ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมา : เอกสารจากงานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ" 12 กนัยายน 2557 

- 27 พฤศจิกายน 2557 ชัน้ 9 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 24 แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอินเดีย, 2505 (ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมา : เอกสารจากงานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ" 12 กนัยายน 2557 

- 27 พฤศจิกายน 2557 ชัน้ 9 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพท่ี 25 ภาพขา่วเก่ียวกบัอินสนธ์ิจากหนงัสือพิมพ์ “The Indian Express, 2505 
ท่ีมา : เอกสารจากอุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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เม่ือเดนิทางมาถึงกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน อินสนธ์ิแทบไม่มีเงินเหลือท่ี

จะเดนิทางตอ่ โชคดีท่ีเขาได้รับการวา่จ้างจากองค์การยเูนสโก (UNESCO)18 ให้ออกแบบโปสเตอร์

สําหรับองค์การท่องเท่ียวของอิหร่าน19 และสามารถขายภาพผลงานจากการแสดงนิทรรศการ

ภาพเขียนร่วมกับ ปรีชา ณ บางน้อย เพ่ือนเก่าจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ี Gilgamesh Gallery 

ในกรุงเตหะราน20 ทําให้พอมีเงินสําหรับเดนิทางตอ่ไปยงัประเทศตรุกี  

โปสเตอร์ท่ีอินสนธ์ิออกแบบให้กบัองค์การท่องเท่ียวของอิหร่าน (ภาพท่ี 26) เพ่ือใช้ในการ

ประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว เป็นภาพพิมพ์แกะไม้รูปหวัววัขนาดใหญ่ท่ีมีลวดลายประดบังดงาม      

ซึ่งอินสนธ์ิน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหวัเสาสลกัหินรูปหวัววัคู ่ท่ีเคยประดบัท้องพระโรงใน

พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis) และพระราชวังในเมือง SuSa ของอาณาจักรเปอร์เซีย

โบราณ นับได้ว่าอินสนธ์ิสามารถจับประเด็นการโ์ษณาการท่องเท่ียวของประเทศอิหร่านผ่าน

ผลงานศิลปะซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลกของประเทศนีไ้ด้อย่างดีเย่ียม และถึงแม้ผลงานชิน้นีจ้ะเป็น

เพียงภาพพิมพ์ขาวดํา แตก็่สามารถสร้างจดุสนใจให้ผู้ชมใคร่เดินทางมาสัมผสัความสวยงามและ

ความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเก่าแก่บนผืนแผน่ดนิอิหร่านได้เป็นอย่างดี  

ชว่งเวลาท่ีอินสนธ์ิพํานกัอยู่ในประเทศอิหร่านเป็นเวลา 2 เดือน เขาได้เดินทางไปเย่ียมชม

โบราณสถานต่างๆ หลายแห่ง ประสบการณ์จากการได้พบเห็นและศึกษาศิลปะเปอร์เซียโบราณ 

ลวดลายเรขาคณิต และศิลปะการเขียนอักขระของชาวมุสลิมได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินผู้ นีจ้นถึงปัจจบุนั21 

ในปี พ.ศ. 2506 อินสนธ์ิได้เดินทางไปถึงประเทศตุรกี และได้แสดงผลงานเด่ียวท่ีสถาน

กงสลุฝร่ังเศส (Consulate de France) ในนครอิสตนับลูด้วย 
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ภาพท่ี 26 ภาพพิมพ์รูปหวัแกะศลิปะเปอร์เซียโบราณบนโปสเตอร์ท่ีอินสนธ์ิได้ออกแบบให้องค์การ
ทอ่งเท่ียวประเทศอิหร่าน, 2505(ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

ขณะอยู่ในประเทศตรุกี อินสนธ์ิมกัเลือกเดินทางในเวลากลางคืนเพ่ือหลีกเล่ียงอากาศท่ี

ร้อนอบอ้าว แต่การเดินทางในเวลาค่ําคืน ซึ่งควรเป็นเวลาของการนอนหลบัพกัผ่อน อีกทัง้ยงัไม่

เหมาะกับการเดินทางเพราะทศันวิสยัไม่ดี กลบัทําให้เขาได้พบกบัความต่ืนเต้นจากการค้นพบสิ่ง

แปลกๆ ใหม่ๆ เมืองใหม่ๆ สถานท่ีใหม่ๆ ในทกุๆ เช้าของแตล่ะวนัท่ีเขาเดินทางไปถึง นอกจากนัน้ 

เขายงัได้พบเห็นดินแดนแห่งเทพเจ้าและซากสถาปัตยกรรมท่ียงัคงมีกลิ่นอายของอารยธรรมอัน

เก่าแก่หลงเหลืออยู ่ 
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ในปีเดียวกนันี ้อินสนธ์ิมีโอกาสแสดงผลงานท่ี Plaka Art House ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศ

กรีซ เขารู้สกึประทบัใจในเมืองนีเ้ป็นอย่างมาก ความงามของธรรมชาติ สถาปัตยกรรมท่ีได้พบเห็น 

และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีนั่น ทําให้เขาตกหลุมรัก เขาได้ท่องเท่ียวในเมืองนีน้านเกือบ 2 เดือนเพ่ือ

เย่ียมชมและศกึษาสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีเคยได้ยินได้ฟังจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากนัน้เขา

ได้เดินทางไปยงัเกาะคอร์ฟู (Corfu) และได้อาศยัอยู่กับชาวประมงท่ีนัน่เป็นเวลานานถึง 6 เดือน 

เพราะรู้สึกประทบัใจในธรรมชาติและความเป็นมิตรของชาวประมงท่ีนัน่เป็นอย่างมาก อินสนธ์ิได้

ถ่ายทอดภาพวิถีชีวิตของชาวประมงบนเกาะคอร์ฟูท่ีประทบัในความทรงจําลงในผลงานภาพเขียน

ลายเส้นและภาพพิมพ์ไม้หลายชิน้ ผลงานสร้างสรรค์ของอินสนธ์ิในช่วงนีเ้ร่ิมมีความเป็นนามธรรม 

(Abstract) มากขึน้22 อาจเน่ืองจากการท่ีเขามีโอกาสได้เห็นผลงานมากมายในหลายประเทศท่ีเดิน

ทางผ่านมา ทําให้ศิลปินหนุ่มได้เปิดหูเปิดตา และเร่ิมรับอิทธิพลจากกระแสศิลปะใหม่ๆ ซึ่งมี

รูปแบบสร้างสรรค์อันทันสมัยต่างจากศิลปะร่วมสมัยไทยในขณะนัน้ท่ีส่วนใหญ่มักเป็นผลงาน

แนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ( Impressionism) หรือคิวบิสม์ (Cubism) หรือแบบไทยประเพณี (Thai 

Traditional Art) สว่นศลิปะแนวนามธรรมก็เร่ิมมีปรากฏให้เห็นบ้างแล้วในประเทศไทยจากผลงาน

ท่ีส่งเข้าประกวดในงานศิลปกรรมแห่งชาติตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่า ศิลปะ

สมยัใหม่ในประเทศไทยมีพฒันาการค่อนข้างล่าช้าตามหลงัศิลปะสมยัใหม่ในต่างประเทศหลาย

สิบปีทีเดียว  

 ผู้ จุดประกายการสร้างงานศิลปะแนวนามธรรมให้กับอินสนธ์ิคือศิลปินญ่ีปุ่ นเชือ้สาย

อเมริกัน ช่ือ Tajiri Shinkichi ซึ่งพํานักอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้แวะมาท่องเท่ียวท่ี

ประเทศกรีซในช่วงท่ีอินสนธ์ิกําลงัแสดงงานศิลปะท่ีกรุงเอเธนส์พอดี หลงัจาก Shinkichi ได้เห็น

ผลงานของอินสนธ์ิในนิทรรศการ จึงได้เขียนวิจารณ์ผลงานชดุนัน้ไว้ดงันี ้“...ศิลปะภาพพิมพ์ชุดที่

สร้างในประเทศไทยช่วงเวลา พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2505 ที่นํามาจดันิทรรศการจดัเป็นงานศิลปะไทย

ประเพณี (Thai Traditional Art) เพราะสื่อที่นําเสนอในงานศิลปะ (Subject Matters) เป็นรูปคนที่

สวมใส่เสื้อผ้าในวฒันธรรมไทย จดัเป็นภาพเล่าเร่ือง (Narrative Art) ยงัไม่ใช่งานศิลปะร่วมสมยั

หรือศิลปะสมยัใหม่ ที่แสดงออกเป็นรูปแบบนามธรรมไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรแต่ใช้ความรู้สึกรับรู้ถึง
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แก่นสาระ (Theme) ในงานศิลปะช้ินนัน้ได้...”23 คําวิจารณ์ของศิลปินผู้ นีก้ระตุ้นให้อินสนธ์ิเร่ิม

แสวงหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะนามธรรม (Abstract) ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา 

 ขณะท่ีอินสนธ์ิพํานักอยู่ท่ีเกาะคอร์ฟู ประเทศกรีซ เขาได้สร้างผลงานภาพพิมพ์แกะไม้

ขึน้มาชุดหนึ่ง โดยได้แรงบนัดาลใจจากการออกทะเลไปจบัปลากับชาวประมงท่ีนัน่ ผลงานชุดนี ้

ความจริงมีจํานวนทัง้สิน้ 3 ภาพ คือ “แมวกินปลา ปลากินแมว” (ภาพท่ี 27)  “ปลาใหญ่กิน

ปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้” (ภาพท่ี 28) และ “ปลาตายอยู่

บนเรือ : ปลาไม่มีน า้ให้แหวกว่ายก็ตาย” แตน่่าเสียดายท่ีผลงาน “ปลาตายอยู่บนเรือ : ปลา

ไม่มีน า้ให้แหวกว่ายก็ตาย”  ได้สูญหายไปแล้ว  อีกทัง้ยังไม่มีภาพถ่ายด้วย  อินสนธ์ิได้เล่า

เก่ียวกบัผลงานชดุนีไ้ว้วา่   “...ภาพพิมพ์ชดุปลานีส้ะท้อนถึงความรู้สึกวิตกกงัวลที่จากเมืองไทยมา

นาน มีชีวิตผจญภัยกับอุปสรรคนานาประการ และมีชีวิตประจําวนัแบบขัดสน อดอยากทุกวนั 

หนทางที่จะเดินทางไปข้างหน้ายังอีกไกล จะมีชีวิตรอดกลับเมืองไทยหรือไม่ก็ไม่รู้ได้ จึงเกิด

ประเด็นทางความคิด (Idea) เร่ือง  “วฏัฏะสงัสาระ” หมายถึง "สรรพส่ิงและสรรพชีวิตต้องเวียน

ว่ายตายเกิดไม่จบส้ิน...”24 

ภาพพิมพ์แกะไม้ “แมวกินปลา ปลากินแมว” (ภาพท่ี 27) เป็นผลงานแนวกึ่งนามธรรม 

(Semi Abstract) ท่ีแสดงภาพการซ้อนทบักันของรูปทรงปลาใหญ่ แมว และปลาเล็ก ซึ่งรวมเป็น

องค์ประกอบเดียวกนัได้อยา่งนา่สนใจ สว่นหวัของแมวหนัไปทางหางปลาใหญ่ ท่ีหนัหวัไปทางด้าน

ซ้ายของภาพ ภายในตวัปลาใหญ่มีปลาตวัเล็กบ้างใหญ่บ้างหลายตวั บางตวัเหลือแตก้่างเรียงราย

ล้อมรอบตวัแมว ปลาบางตวัมีปลาตวัเล็กกว่าอยู่ในปากด้วย  การนําเสนอภาพในลกัษณะนีแ้สดง

ให้เห็นวฏัจกัรการกินกันเป็นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิต คือ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แมวกินปลา หรือสตัว์

บกกินสตัว์นํา้ เม่ือปลาอยู่บนบกก็จะเป็นอาหารแมว แตเ่ม่ือไหร่ท่ีแมวตกลงไปในนํา้แมวก็อาจจะ

เป็นอาหารของปลาได้เชน่กนั 

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้อีกชิน้ในชุดเดียวกัน  คือ  “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกิน

ปลาใหญ่ : เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้” (ภาพท่ี 28) เป็นผลงานลกัษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม

เช่นเดียวกับภาพ “แมวกินปลา ปลากินแมว” แต่ในภาพ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลา
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ใหญ่ : เวียนวา่ยตายเกิดไมจ่บสิน้” นีมี้รายละเอียดท่ีมากขึน้  ผลงานชิน้นีก้ารเล่าถึงวฏัจกัรการกิน

กนัเป็นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกนักับภาพท่ีแล้ว แตภ่าพนีแ้สดงการกินกันของสตัว์นํา้ชนิด

เดียวกนัท่ีมีขนาดแตกตา่งกัน  การจดัวางองค์ประกอบของภาพนีมี้ความเป็นอิสระและน่าสนใจ

มากกว่าชิน้แรก การซ้อนทบักนัของรูปทรงซบัซ้อนด้วยเส้นวงโค้งและเส้นตรงในแนวเฉียง ซึ่งเป็น

เส้นโครงร่างของปลาตวัใหญ่สดุท่ีกําลงักินปลาตวัเล็ก วงกลมใหญ่เล็กหลายวงท่ีมีลกัษณะคล้าย

ก้างปลาหรือสาหร่ายสร้างความเคล่ือนไหวอนัอิสระให้กับปลาเล็กๆ ท่ีอยู่ภายในรูปทรงของปลา

ใหญ่ ท่ีมีลกัษณะคล้ายหวัลกูศรกําลงัอ้าปากท่ีเตม็ไปด้วยฟันแหลมคมพุง่เข้าหาปลาตวัเล็กเพ่ือกดั

กิน ก่อให้เกิดพลงัแหง่การเคล่ือนไหวท่ีก้าวร้าวและรุนแรงได้เป็นอยา่งดี 

อินสนธ์ิได้เล่าเก่ียวกับผลงานชิน้นีไ้ว้ว่า "... ใช้แผ่นกระดานไม้อดัเต็มแผ่น ร่างภาพที่

ต้องการลงบนกระดานไม้อดัโดยตรง แก้ไขภาพร่างบนกระดานไม้อดั... ได้ร่างภาพวงกลมขนาด

ใหญ่เป็นประธาน 1 วง ร่างวงกลมขนาดกลาง อีก 1 วง และวงกลมขนาดเล็กอีก 4 วงจดัวางแบบ

ซ้อนกนับ้าง กระจายออกจากวงกลมใหญ่บ้างทัง้หมดนี้ให้ผลทางความรู้สึกเร่ืองการเกาะเก่ียว มี

ความสมัพนัธ์ ยึดโยงกนั ไม่ได้ให้ผลทางความรู้สึกแบบแตกกระจาย  แล้วร่างภาพปลาตวัใหญ่ 

ขนาดตวักลาง และขนาดตวัเล็กจํานวนมากทบัซ้อนกบัวงกลมทัง้หมด ...ร่างภาพปลาด้วยเส้น

อิสระไม่ตอ้งเคารพความจริงของปลา หลงัจากนัน้ใช้คมส่ิวแกะอย่างอิสระเช่นกนั ไม่ต้องคํานึงถึง

ข้อเท็จจริงของปลา ใช้เวลาแกะ 2 วนั พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สีน้ํามนัสีดําเพียงสีเดียวบนกระดาษ

พิเศษมีขนาดหน้ากว้าง 120 ซม. พิมพ์บนกระดาษพิเศษหน้ากว้าง 120 ซม. เสร็จแล้วตัง้ชื่อว่า 

"ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่"  วงกลมที่ใส่ลงในภาพนี้มีความหมายว่า เวียนว่าย

ตายเกิดไม่ส้ินสุด ส่วนปลาที่มีชีวิตภายใต้หลักพุทธธรรมที่ว่า เกิดแล้วตาย ตายแล้ว เกิด เป็น 

"วฏัฏะสงัสาระ" หมุนเวียนกันไปไม่ส้ินสุด... ภาพนี้สามารถกลบัเอาด้านใดเป็นด้านตัง้ได้หมด 

องค์ประกอบภาพยงัให้ความรู้สึกเป็นภาพสมบูรณ์ ...เวลานําเสนอเจ้าของหอศิลปะในอิตาลีและ

ฝร่ังเศส ก็กลบัเอาบนลงล่าง เจ้าของหอศิลปะก็ไม่รู้ว่า...ตัง้ใจกลบัเอาบนลงล่างให้ดู ทุกคนมี

ความรู้สึกพอใจ ยอมรับใหแ้สดงนิทรรศการศิลปะได้..."25   
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ภาพ “แมวกินปลา ปลากินแมว” และ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : 

เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้” แสดงให้เห็นแนวโน้มในการพฒันารูปแบบการสร้างงานศิลปะของ

อินสนธ์ิจากแบบไทยประเพณี ท่ีเป็นการเล่าเร่ืองมาเป็นรูปแบบกึ่งนามธรรม แต่ยงัไม่ได้พฒันา

เป็นรูปแบบนามธรรมเลยในทันที เนือ้หาเร่ืองราวในการสร้างงานก็ยงัเป็นแบบภาพเล่าเร่ืองเชิง

อปุมาอปุมยัเก่ียวกบัสจัธรรมของชีวิตท่ีผ่านเข้ามาในความคิดขณะนัน้ของศลิปิน 

 
 

ภาพท่ี 27  แมวกินปลา ปลากินแมว, 2506, ภาพพิมพ์แกะไม้, 100x180 ซม. 
ท่ีมา : เอกสารจากอทุยานธรรมมะและหอศลิป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 28 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้, 2506, 
ภาพพิมพ์แกะไม้, 100x 200 ซม. 

ท่ีมา : เอกสารจากอทุยานธรรมมะและหอศลิป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

ภาพพิมพ์แกะไม้ “ความบันดาลใจจากอินเดีย” (ภาพท่ี 29) และ “ความบันดาลใจ

จากพม่า” (ภาพท่ี 30) เป็นผลงานอีก 2 ชิน้ท่ีอินสนธ์ินํามาจดัแสดงในนิทรรศการท่ี Numero 

Gallery ในนครฟลอเรนซ์นีเ้ช่นกัน  “ความบันดาลใจจากอินเดีย” (ภาพท่ี 29) เป็นผลงาน

รูปแบบก่ึงนามธรรมท่ีแสดงให้เห็นความพยายามสร้างงานศิลปะแนวนามธรรมของอินสนธ์ิ โดย

แปรรูปทรงของเลน่เดก็รูปสตัว์ท่ีเขาเคยพบเห็น เช่น ช้าง จระเข้ หรือเตา่ทะเล มาเป็นองค์ประกอบ

หลกั จากนัน้ก็สร้างองค์ประกอบรองท่ีมีรูปทรงแตกต่างกนัผสานเข้ากบัลวดลายเรขาคณิตง่ายๆ 

จนเต็มพืน้ท่ีภาพ อย่างไรก็ตาม นอกจากคําบอกเล่าของอินสนธ์ิเก่ียวกับภาพนี ้เราก็ยงัสามารถ

จําแนกรูปทรงของสตัว์ต่างๆ ได้โดยไม่ยากนกั เช่น ตวัช้างตรงบริเวณกลางภาพค่อนไปทางซ้าย 
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จระเข้จากลําตวัยาว หวัใหญ่ ปากยาวมีฟันแหลมเรียงเป็นแถว และกระดองเตา่บริเวณมมุล่างซ้าย

ของภาพ 

อินสนธ์ิได้เลา่เก่ียวกบัผลงานชิน้นีไ้ว้ว่า “...ผมคิดถึงช้างที่เป็นของเด็กเล่นทําขายอยู่ทัว่ไป

...คิดถึงของเด็กเล่นเป็นงานศิลปหตัถกรรมรูปจระเข้ออกแบบให้ขยบัตวัเหลียวไปซ้ายไปขวาได้ ดู

น่าสนใจ และชอบความคิดในการออกแบบ...คิดถึงของเด็กเล่นรูปเต่าทะเล...ร่างภาพสดลงบน

แผ่นไม้อดั จดัองค์ประกอบให้ดูประสานกลมกลืนกนั แล้วลงมือใช้คมส่ิวแกะไม้ตามภาพร่าง แต่

ไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงและความถูกตอ้งของภาพสตัว์ต่างๆ ผลลพัธ์ภาพพิมพ์เมื่อแกะเสร็จแล้วดูไม่

ออกว่าเป็นภาพช้าง จระเข้ และเต่าทะเล ทกุส่ิงทกุอย่างเป็นไปอย่างอิสระ ทําตามความรู้สึกขณะ

ลงมือแกะสัง่ใหเ้ป็นไป  ภาพนี้ก็สามารถตัง้ด้านใดให้เป็นด้านตัง้ได้หมด องค์ประกอบของภาพไม่

เสียความสมดุล ไม่รู้สึกเก้อเขินหรือรู้สึกผิดด้านแต่อย่างไร เวลาไปติดต่อกบัเจ้าของหอศิลปะใน

อิตาลีและฝร่ังเศสก็นําเสนอรูปกลับหัวลงเช่นเดียวกับภาพปลา เจ้าของหอศิลปะก็พึงพอใจ

เช่นเดียวกัน...ถ้าคนเถรตรง ต้องการถามหาภาพอินเดียอย่างชัดแจ้ง ในงานของผมไม่มีภาพ

อินเดียทีเ่ขาตอ้งการเห็น มนัเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตวัทีอ่ยากจะทํางานศิลปะช้ินหน่ึงอาศยัความ

ทรงจําอะไรก็ได้เป็นจุดเร่ิมต้นทํางาน  ตอนจบกบัตอนเร่ิมต้นไม่จําเป็นต้องเป็นเร่ืองเดียวกนัก็ได้

...”26 
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ภาพท่ี 29  ความบันดาลใจจากอินเดีย, 2506, ภาพพิมพ์แกะไม้, 100 x 135 ซม. 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

ผลงาน “ความบันดาลใจจากพม่า” (ภาพท่ี 30) ก็เป็นผลงานอีกชิน้หนึ่งท่ีแสดงให้เห็น

ความพยายามในการสร้างงานศิลปะแนวนามธรรมของศิลปินเช่นเดียวกบัภาพ “ความบนัดาลใจ

จากอินเดีย” (ภาพท่ี 13) องค์ประกอบหลกัเป็นสิ่งปลกูสร้างทรงสงู มีหลงัคาเรียงซ้อนกนัขึน้ไปเป็น

ชัน้ๆ จากใหญ่ไปหาเล็ก แตล่ะชัน้มีประตแูละหน้าตา่งรอบอาคาร จากช่ือภาพนีทํ้าให้ระลึกถึงภาพ

วิหารไม้แบบพม่าได้โดยไม่ยาก องค์ประกอบภายในภาพอัดแน่นไปด้วยสิ่งปลูกสร้างลักษณะ

เดียวกนันีท้ัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็กแผข่ยายออกไปตัง้แตร่ะยะหน้าไปจนถึงหลงัสดุ 

ภาพผลงานชิน้นีน้่าจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากประสบการณ์ตกกระไดพลอยโจนโดย

ไมไ่ด้ตัง้ใจของอินสนธ์ิ เม่ือครัง้ท่ีเขาและเพ่ือนโดยสารเรือจากเมืองปีนงัไปยงัประเทศอินเดีย เรือท่ี

อินสนธ์ิโดยสารไปนัน้ต้องแวะพักเพ่ือรับผู้ โดยสารและสินค้าท่ีเมืองย่างกุ้ ง ประเทศพม่า เป็น

ระยะเวลา 3 วนั สําหรับอินสนธ์ิท่ีเคยตกเรือและต้องรอเรือนานกว่าหนึ่งเดือนมาแล้ว ถือว่าเป็น

เร่ืองเล็กน้อยมาก ความเป็นศลิปินผู้ชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ  อยู่แล้ว ประกอบกบัเป็นคนท่ี
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มกัจะมองเห็นความโชคดีบนความโชคร้ายเสมอ อีกทัง้ สภุาพ กาฬสินธุ์ เพ่ือนร่วมทางของอินสนธ์ิ 

ซึ่งเดิมมีอาชีพเป็นช่างภาพของ อ.ส.ท. ต่างก็มีความช่ืนชอบในการเก็บเก่ียวประสบการณ์ใหม่ๆ 

เช่นเดียวกัน คนหนึ่งมีกล้องถ่ายภาพเป็นอาวธุคูก่าย อีกคนมีดินสอ พู่กัน และกระดาษเป็นอาวุธ

คูใ่จ ทัง้คูจ่งึไมรู้่สกึวา่เป็นการเสียเวลาเปลา่สําหรับเวลา 3 วนัท่ีต้องรอคอย แตก่ลบัรู้สึกว่าเป็นโชค

มากกว่าท่ีต้องแวะพกัท่ีเมืองย่างกุ้ ง ทัง้คู่ใช้เวลาเท่ียวดสูิ่งต่างๆ ในเมืองย่างกุ้ งอย่างเพลิดเพลิน 

และต่ืนเต้นไปกับความแปลกใหม่หลายอย่าง ทัง้จากผู้ คนซึ่งพูดสนทนากันในภาษาท่ีไม่คุ้นห ู

นอกจากนีย้ังมีโอกาสได้ไปเห็นพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุระ 

เมืองยา่งกุ้ง และได้เห็นภาพผู้คนนําธูป เทียน ดอกไม้มาไหว้สกัการะพระมหาธาตเุจดีย์ชเวดากอง

ด้วยความศรัทธาอย่างไม่ขาดสาย ในครัง้นัน้อินสนธ์ิก็ได้เสก็ตภาพพระมหาธาตเุจดีย์ชเวดากอง

เอาไว้ด้วย27  

อินสนธ์ิได้เล่าเก่ียวกบัผลงานชิน้นีไ้ว้ว่า "...ผมไม่ได้นําภาพองค์พระเจดีย์ชะเวดากองที่มี

ชื่อเสียงมาใช้งานภาพพิมพ์ไม้แกะชดุนี ้ผมกลบัไปสนใจรูปทรงของวิหารทรงพม่าทีต่ัง้รายล้อมองค์

พระเจดีย์ชะเวดากองว่า มีหลงัคาหลายชัน้ซ้อนกนั ตรงกลางหลงัคาชัน้สูงสุด ตัง้ยอดปราสาทไว้

กลางสนัหลงัคามีการออกแบบตกแต่งวิหารทัง้หลงัด้วยลายแกะไม้ปิดทองคําเปลว เหลืองอร่าม

ด้วยทองคําเปลว...ร่างรูปทรงวิหารพม่าหลายๆหลงั จดัวางเรียงหน้ากระดานทบัซ้อนกนัเต็มพืน้ที่

ภาพ ภาพร่างวิหารทกุหลงัไม่ไดมี้การร่างภาพมาก่อน เขียนข้ึนจากความทรงจํา ไม่ต้องการให้เป็น

ความเหมือนวิหารพม่าจริง เส้นร่างจึงเป็นอิสระ การลงมือแกะแม่พิมพ์ ก็แกะไปตามความรู้สึกที่

รู้สึกว่าดีว่าสวยงาม ก็พอใจแลว้ ...ฉะนัน้ถา้ดูโดยองค์รวมก็จะดูไม่รู้ว่าเป็นภาพวิหารพม่า ...ทัง้นี้ก็

ตอ้งการใหเ้ป็นไปตามแนวศิลปะนามธรรม..."28 
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ภาพท่ี 30 ความบันดาลใจจากพม่า, 2506,ภาพพิมพ์แกะไม้,100 x 150 ซม. 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

หลงัจากได้ผจญภัยกับปัญหาและความยากลําบากต่างๆ นานาตลอดการเดินทางผ่าน

หลายเมืองหลายและหลายประเทศพร้อมกบัความอ่ิมเอมใจจากการได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไป

ด้วยอย่างตอ่เน่ือง ในท่ีสดุ อินสนธ์ิก็เดินทางมาถึงกรุงโรม ประเทศอิตาลี เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2506 ท่ีน่ี     อินสนธ์ิได้นดัพบกบัดํารง วงศ์อปุราช ซึ่งได้รับทนุมาเรียนศิลปะท่ีกรุงลอนดอน ตอ่มา 

เม่ือพวกเขาตดัสินใจจะไปแสดงงานศิลปะท่ีเมืองฟลอเรนซ์ บ้านเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระ

ศรี ศิลปินหนุ่มทัง้คูจ่ึงออกเดินทางไปนครฟลอเรนซ์โดยรถสกู๊ตเตอร์แลมเบรทตา ท่ีอินสนธ์ิขบัมา

จากประเทศไทย หลังจากติดต่อหาสถานท่ีแสดงงานได้ไม่นานนกั ในท่ีสุด ทัง้คู่ก็ได้แสดงงานท่ี 

Numero Gallery หอศลิปะเอกชนแหง่หนึง่ในนครฟลอเรนซ์  

อินสนธ์ิได้เล่าถึงเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ไว้ว่า “ผมกับดํารง วงศ์อุปราช ไปติดต่อหอศิลปะ

เอกชนแห่งหน่ึงในนครฟลอเรนซ์ ชื่อ “Numero” เพื่อขอจัดนิทรรศการศิลปะ หอศิลปะแห่งนี้

สนบัสนุนแต่งานศิลปะนามธรรม ผมจึงนํางานภาพพิมพ์ไม้แกะชุดที่สร้างข้ึนที่เกาะคอร์ฟูไปให้

เจ้าของหอศิลปะดูเป็นตวัอย่าง งานศิลปะผมนําไป 3 ช้ิน ได้แก่ ภาพพิมพ์แกะไม้ ชื่อ “แมวกิน

ปลา ปลากินแมว” 1 ช้ิน และภาพพิมพ์ไม้ชื่อ “ความบนัดาลใจจากอินเดีย” 1 ช้ิน และภาพพิมพ์
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ไม้แกะชื่อ “ความบนัดาลใจจากพม่า” ความที่เกิดวิตกว่าภาพพิมพ์เหล่านี้จะดูไม่รู้เร่ือง ยงัไม่ใช่

ศิลปะนามธรรมทีช่ดัเจน จึงจงใจเสนอภาพในลกัษณะกลบับนลงล่าง ปรากฏว่าเจ้าของหอศิลปะ

พึงพอใจ จึงได้แสดงงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ที่เกาะคอร์ฟู และภาพพิมพ์ไม้แกะที่นํามาจาก

ประเทศไทยแสดงร่วมกนัหมด ผมออกแบบภาพพิมพ์ไม้แกะช้ินใหม่เพือ่ใช้พิมพ์ในการ์ดเชิญแขก

มานิทรรศการ ผมแกะลงบนไม้อดัขนาด 5 x 7 น้ิว เป็นขนาดพอดีกบัการ์ด ผมไปนัง่แกะแม่พิมพ์

ไม้ในสวนสาธารณะในฟลอเรนซ์ ออกแบบเป็นภาพวงกลม 2 วง วงกลมซ้ายอยู่ใกล้ตัง้ใจหมายถึง

โลก วงกลมขวาขนาดเล็กกว่าและอยู่ลึกเข้าไปในภาพ ตัง้ใจหมายถึงดวงอาทิตย์ ระหว่างวงกลม

โลกและวงกลมดวงอาทิตย์ เป็นภาพนก 3 ตวักําลงับินเข้าหาดวงอาทิตย์ บนการ์ดเชิญ ระบุวนั

เปิด 19 ตลุาคม 1963 (พ.ศ. 2506) เวลา 21.30 น.”29 

 การจัดแสดงนิทรรศการในครัง้นัน้ถึงแม้จัดขึน้ในสถานท่ีเดียวกัน ช่วงเวลาแสดงงาน

เดียวกัน และมีพิธีเปิดในวันเดียวกันคือ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2506 แต่ก็จดัเป็นงานแสดง

เดี่ยวของศลิปินทัง้คู ่เพราะแยกจดัแสดงผลงานกนัคนละห้องอย่างชดัเจน การร่วมใจกนัแสดงงาน

ศิลปะของอินสนธ์ิและดํารงท่ีเมืองฟลอเรนซ์ในครัง้นัน้ ถือเป็นการแสดงความคารวะต่อ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ เป็นอาจารย์ท่ีรักยิ่ง   ผู้ ให้ทัง้โอกาส ทัง้ความรู้ความเข้าใจในการ

สร้างสรรค์ศิลปะแก่ศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ผู้ขดัเกลาและปัน้ศิษย์ให้เป็นศิลปินคณุภาพประดบัวงการ

ศิลปะไทย ศิลปินแห่งชาติส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แทบ

ทัง้สิน้ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีอาจารย์ฝร่ังผู้ นีจ้ะเป็นท่ีรักของลูกศิษย์ทุกคน รวมทัง้ อินสนธ์ิ วงศ์สาม 

และ ดํารง วงศ์อปุราช ท่ียงัคงจดจําและสํานกึในพระคณุของทา่นเสมอ  

 สําหรับ บตัรเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงงานศิลปะท่ี Numero Gallery ของอินสนธ์ิ 

(ภาพท่ี 31) เป็นภาพพิมพ์แนวกึ่งนามธรรม ตรงกลางภาพเป็นรูปของนก 3 ตวักําลงักระพือปีกโผ

บินจากพืน้โลกท่ีอยู่บริเวณมมุซ้ายล่างมุ่งหน้าไปหาดวงอาทิตย์ ซึ่งลอยอยู่บริเวณมมุบนขวาของ

ภาพ ถึงแม้ภาพพิมพ์นีจ้ะมีขนาดเล็กเพียง 17.8 x 17.8 ซม. แต่ก็แสดงให้เห็นการจัดวาง

องค์ประกอบภาพในแนวเฉียงจากด้านซ้ายไปหาด้านขวาของภาพท่ีเต็มไปด้วยพลังแห่งความ

เคล่ือนไหว รวมทัง้พฒันาการในด้านรูปแบบท่ีมีความเป็นนามธรรมมากขึน้กวา่เดมิ 
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ภาพท่ี 31 บัตรเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงงานศิลปะของอินสนธ์ิท่ี Numero 
Gallery,2506,  ภาพพิมพ์แกะไม้,17.8x 17.8 ซม. 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

หลงัจากการแสดงผลงานร่วมกบัดํารง วงศ์อปุราช เสร็จสิน้ลง อินสนธ์ิได้เดินทางกลบัมา

ยงักรุงโรมอีกครัง้ และฝากสกู๊ตเตอร์จอดไว้ในสถานทตูไทยท่ีกรุงโรม และแม้อินสนธ์ิจะสามารถจะ

บรรลเุป้าหมายในการเดินทางสู่ประเทศอิตาลีดงัเขาได้ตัง้ใจไว้แล้ว และภาระทางจิตใจท่ีเขาแบก

รับมาเน่ินนานถึง 18 เดือนได้จบสิน้ลงด้วยเช่นกัน แต่อินสนธ์ิก็ไม่คิดท่ีจะเดินทางกลับมายัง

ประเทศไทยบ้านเกิดแตอ่ย่างใด เพราะเขารู้สึกว่าการเดินทางท่ีแท้จริงของเขาเพียงเพิ่งจะเร่ิมต้น

เท่านัน้ ด้วยเหตนีุ ้อินสนธ์ิจึงตดัสินใจเดินทางโดยรถไฟต่อไปยงักรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

และด้วยความเมตตาของท่านเอกอคัรราชทตู ชาติชาย ชุณหะวณั อินสนธ์ิจึงได้รับอนญุาตให้พกั
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อยู่ในสถานทตูไทยท่ีกรุงเวียนนาตลอดระยะเวลา 4 เดือน30 หลงัจากนัน้ อินสนธ์ิได้เดินทางตอ่ไป

ยงัเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือศึกษาศิลปวฒันธรรมและเทคนิคใหม่ๆ ในการทําภาพ

พิมพ์ ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีอินสนธ์ิสนใจมาตัง้แต่สมยัยงัเป็นนกัศึกษา ต่อมา เขาได้เดินทางไปยงักรุง

ปารีส ประเทศฝร่ังเศส และตดัสินใจเข้าศกึษาศิลปะ สาขาวิชา Graphic Design เพิ่มเติมท่ี École 

nationale supérieure des arts décoratifs แห่งกรุงปารีส โดยเสียคา่เล่าเรียนปีละ 47 ฟรังก์ ซึ่ง

นับว่าถูกมาก (คิดเป็นเงินไทยขณะนัน้ประมาณ 329 บาท) การเรียนการสอนในสาขาวิชานี ้

เหมือนกบัการนําสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) มารวมกบั

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (Industrial Product Design)31  

ระหวา่งปี พ.ศ. 2507 – 2509 อินสนธ์ิพยายามหาท่ีแสดงผลงานของเขา แตก็่ไม่มีแกลเลอ

รีแห่งใดสนใจให้การสนบัสนุน เน่ืองด้วยขณะนัน้กรุงปารีสเป็นเสมือนแหล่งชุมนุมของศิลปินทั่ว

โลกทัง้ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตนีุ ้หอศิลป์หลายแห่งจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับผลงานของ

อินสนธ์ิมากเท่าใดนกั  แตถึ่งกระนัน้ อินสนธ์ิก็ไม่ได้ละทิง้ความพยายามท่ีจะแสดงผลงานของเขา

ให้ได้ เขายงัคงสร้างงานศิลปะไปด้วย ทํางานหาเงินเลีย้งชีพตนเองไปด้วย พร้อมกบัมุ่งมัน่ในการ

หาพืน้ท่ีแสดงผลงานศิลปะของตนเองอยู่ตลอดเวลา จนย่างเข้าปีท่ี 3 คือในปี พ.ศ. 2509 อินสนธ์ิ

จึงมีโอกาสได้แสดงผลงานท่ี Galleries de Haut Pave ซึ่งมองเห็นความสามารถและคณุค่า

ผลงานของเขา ก่อนหน้านัน้อินสนธ์ิได้นําภาพพิมพ์แกะไม้ไปให้เจ้าของหอศิลป์นีพ้ิจารณาจํานวน 

2 ชิน้ คือ ภาพพิมพ์แกะไม้ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่" (ภาพท่ี 28)  และ 

"ความบันดาลจากอินเดีย" (ภาพท่ี 29) รวมทัง้ "เสียงหมาหอน" (ภาพท่ี 32) ภาพจิตรกรรม

ผสมเทคนิคภาพพิมพ์อีก 1 ชิน้  ผลงานทัง้สามชิน้นีเ้ป็นท่ีถกูใจเจ้าของหอศิลป์มาก เขาจึงเสนอข้อ

แลกเปล่ียนให้อินสนธ์ิมอบผลงานทัง้สามชิน้นีใ้ห้แก่เขาแทนค่าเช่าพืน้ท่ีแสดงงาน  ซึ่งอินสนธ์ิก็

จําเป็นต้องตอบรับข้อแลกเปล่ียนนี ้เพราะตอนนัน้ศิลปินหนุ่มต้องการเผยแพร่ผลงานศิลปะของ

เขาท่ีกรุงปารีสสกัครัง้32 ในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ (พ.ศ. 2509) อินสนธ์ิก็ได้สร้างผลงานภาพพิมพ์

แกะไม้ขึน้อีก 1 ชิน้ คือ เจดีย์วัดโพธ์ิ (ภาพท่ี 33) ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจจากความทรงจําเก่ียวกบั

วดัในกรุงเทพท่ีอินสนธ์ิเคยเดนิผา่นบอ่ยๆ เม่ือครัง้ยงัเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาพท่ี 32  เสียงหมาหอน,2509,สีหมกึนํา้มนับนแมพ่ิมพ์ไม้อดั (ไมท่ราบขนาด)  
ท่ีมา :  เอกสารจากอุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

 
ภาพท่ี 33  เจดีย์วัดโพธ์ิ, 2509,สีหมกึนํา้มนับนแมพ่ิมพ์ไม้อดั (ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมา : เอกสารจากอุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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 ผลงาน "เสียงหมาหอน" (ภาพท่ี 32) นบัเป็นผลงานท่ีพฒันาเข้าสูรู่ปแบบนามธรรมอย่าง

แท้จริงของอินสนธ์ิ เพราะคงไม่มีใครเคยเห็นว่าเสียงหมาหอนนัน้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร อิน

สนธ์ิพยายามถ่ายทอดเสียงท่ีเป็นนามธรรมออกมาให้เป็นรูปธรรมโดยวางองค์ประกอบรูปวงกลม 

สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมเล็กๆ เหมือนแผ่นจิ๊กซอว์ให้มีรูปทรงคล้ายศีรษะสุนัขขนาดใหญ่เกือบเต็ม

พืน้ท่ีภาพ องค์ประกอบเหล่านีท่ี้เกาะเก่ียวกันเป็นภาพส่ือให้เห็นเสียงหอนอนัโหยหวนของสุนัข

ยามค่ําคืนได้เป็นอยา่งดี ผลงานชิน้นีอิ้นสนธ์ิสร้างขึน้ขณะอยู่ในปารีส ความรู้สึกคิดถึงบ้านอาจทํา

ให้เขาหวนระลึกถึงวนัคืนเก่าๆ ท่ีบ้านเกิด รวมทัง้เสียงเห่าหอนของสุนขัยามค่ําคืนท่ีน่าขนหวัลุก 

อินสนธ์ิได้เล่าเก่ียวกบัผลงานชิน้นีไ้ว้ว่า  “...เมื่อคร้ังเป็นเด็กอยู่ที่ลําพูนไปอยู่ในป่า กลางคืนได้ยิน

เสียงหมาร้อง ตอนมนัออกหาอาหาร จบัปนูากิน ขณะอยู่ปารีสนึกถึงประสบการณ์ในสมยัวยัเด็ก 

ก็นึกถึงเสียงหมาร้อง จึงนํามาเป็นความบนัดาลใจสร้างสรรค์งานศิลปะช้ินนีข้ึ้นมา...”33 

ผลงาน "เจดีย์วัดโพธ์ิ" (ภาพท่ี 33) เป็นผลงานรูปแบบนามธรรมท่ีน่าสนใจอีกหนึ่งชิน้ 

ภายในภาพผลงานไม่มีรูปทรงใดท่ีบ่งบอกได้ว่าเป็นภาพของโบสถ์ เจดีย์ หรือวิหารในวัดโพธ์ิ 

เพราะไม่มีเส้นโครงสร้างรอบนอกใดบ่งบอกถึงภาพจําของวัดนี ้องค์ประกอบรูปทรงเรขาคณิต

แปลกๆ ท่ีเกาะเก่ียวกันเป็นภาพแนวตัง้ นบัเป็นความพยายามของอินสนธ์ิท่ีจะใช้แรงบนัดาลใจ

จากความทรงจํามาสร้างภาพวัดโพธ์ิในแนวนามธรรมตามความคิดของตนเองมากกว่า ผลงาน

แนวนามธรรมท่ีสร้างขึน้ในกรุงปารีส ทัง้สองภาพนีน้ับเป็นจุดเร่ิมต้นให้กับการพัฒนารูปแบบ

สร้างสรรค์ศิลปะแนวนามธรรมของอินสนธ์ิในนิวยอร์กตอ่ไป แม้ว่าช่วงเวลาท่ีศกึษาศิลปะในกรุง

ปารีส อินสนธ์ิจะสร้างสรรค์ผลงานไว้มากถึง 20 กว่าชิน้ แต่น่าเสียดายท่ีผลงานเหล่านัน้ได้สูญ

หายไปหมด เหลือแตภ่าพถ่ายเพียง 2 ชิน้เท่านัน้ คือ "เสียงหมาหอน" (ภาพท่ี 32) และ เจดีย์วัด

โพธ์ิ (ภาพท่ี 33)34 

 หลงัจากการศกึษาศิลปะเพิ่มเติมท่ีกรุงปารีสเร่ิมอ่ิมตวั  และความฝันท่ีจะได้จดัแสดงผล

งานท่ีมหานครแหง่ศลิปะในขณะนัน้เป็นความจริงแล้ว อินสนธ์ิก็เร่ิมคดิถึงการเดนิทางเพ่ือค้นหาสิ่ง

ใหม่อีกครัง้ และจุดหมายต่อไปของศิลปินหนุ่มคนนีก็้คือ สหรัฐอเมริกา ศูนย์กลางแห่งศิลปะ

สมยัใหม่ของคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เม่ือเดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2509 - 

2517) อินสนธ์ิได้เร่ิมต้นประกอบอาชีพอิสระโดยสร้างสตดูิโอของตนเองขึน้ เขาทํางานทัง้กลางวนั



  63 

และกลางคืนด้วยความทุ่มเท ช่วงเวลากลางวนัอินสนธ์ิจะเปิดหน้าร้านขายเคร่ืองประดบัท่ีเขาทํา

ขึน้เอง  ความสามารถทางหัตถศิลป์นีเ้ป็นมรดกท่ีเขาได้รับการถ่ายทอดจากบิดา ประสบการณ์

ชีวิตอนัโชกโชนตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาทําให้การเร่ิมต้นชีวิตใหม่ในมหานครใหญ่แห่งนี ้

ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีเกินกําลังความสามารถของเขาแต่อย่างใด ร้านของอินสนธ์ิจําหน่ายสินค้าทัง้

เคร่ืองประดบั เชน่ ตา่งห ูจีห้้อยคอ และเคร่ืองตกแตง่บ้านหลายอย่างท่ีเขาออกแบบและทําขึน้เอง 

แตส่ว่นใหญ่มกัจะเน้นไปทางเคร่ืองประดบั โดยเฉพาะตา่งหท่ีูทําจากเงินและทองเหลือง 

 

ภาพท่ี 34 เคร่ืองประดับต่างหูท่ีอินสนธ์ิท าขึน้สมัยยังพ านักอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา, 2509-2517 
ท่ีมา : งานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ" 12 กันยายน 2557 - 27 

พฤศจิกายน 2557 ชัน้ 9 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 



  64 

ตา่งหท่ีูอินสนธ์ิทําขึน้สมยัพํานกัอยูท่ี่สหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 34) ส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธีดดั

ลวดเงินเส้นเล็กๆ ให้เป็นรูปทรงและลวดลายเรขาคณิตแบบอิสระ ขนาดของต่างหูแต่ละแบบไม่

คอ่ยแตกตา่งกนัมากนกั โดยเฉล่ียประมาณ 5 – 8 เซนตเิมตร เอกลกัษณ์ในการออกแบบตา่งหขูอง

อินสนธ์ิคือลายขด ซึ่งคล้ายก่ิงอ่อนของยอดตําลึงท่ีเคล่ือนไหวได้ ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า “เส้น” 

คือทศันธาตสํุาคญัในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัของอินสนธ์ิ ในชว่งเวลากลางคืนหลงัจาก

ท่ีปิดร้านแล้ว อินสนธ์ิไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า แต่เขาจะใช้ช่วงเวลานีข้องทุกวันขลุกอยู่ใน

สตดูโิอเพ่ือสร้างสรรค์งานศลิปะอยูเ่สมอ ชว่งเวลาท่ีพํานกัอยู่ในนิวยอร์ก อินสนธ์ิได้สร้างผลงานไว้

เป็นจํานวนมาก สว่นใหญ่จะเป็นแนวนามธรรม ซึง่ไมไ่ด้ตัง้ช่ือผลงานไว้  

ผลงานชุด “ไม่มีช่ือ” (Untitled) ของอินสนธ์ิ (ภาพท่ี 35 - 38) มีเทคนิคการสร้างงานท่ี

นา่สนใจ ซึง่พฒันามาจากเทคนิคการทําแม่พิมพ์แกะไม้ ตอนแรกอินสนธ์ิอาจคิดทําแม่พิมพ์ไม้ แต่

ต่อมาได้เปล่ียนแนวคิดใหม่ให้ตัวแม่พิมพ์ไม้กลายเป็นผลงานเสียเอง และจะกลิง้หมึกลงบน

แม่พิมพ์ให้เกิดสีสนัขึน้ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นสีดําเพียงสีเดียวก็ตาม อย่างไรก็ตาม บางครัง้ก็อาจ

ผสานสีอ่ืนเข้าไปด้วย เช่น สีแดงหรือสีทอง (ภาพท่ี 37 และ 38) เพ่ือสร้างสีสันและความสว่าง

ให้กับภาพ อินสนธ์ิผสานเทคนิคประติมากรรมนูนต่ํา (bas - relief) เข้ากับการแกะแม่พิมพ์ไม้ 

(woodcut) โดยบางครัง้จะใช้วิธีอดัสีเข้าไปในร่องไม้เพ่ือสร้างความเป็นเนือ้เดียวกนัให้กบัพืน้ผิวท่ี

ตา่งระดบั แตบ่างครัง้ก็ปลอ่ยให้ร่องลายเส้นท่ีถกูเคร่ืองมือ ขดุ เซาะ สร้างคา่ตา่งระหว่างแสงสว่าง

และเงามืด ถึงแม้ว่าอินสนธ์ิจะกล่าวว่าผลงานชุดนีข้องเขาเป็นงานจิตรกรรมก็ตาม35 แตอ่นัท่ีจริง

อาจเรียกวา่เป็นเทคนิคผสมได้เชน่กนั 

ผลงานชดุ “ไม่มีช่ือ” ในนิวยอร์กมีพฒันาการท่ีก้าวไกลกว่าผลงานแนวนามธรรม “เสียง

หมาหอน” และ “เจดีย์วัดโพธ์ิ” ท่ีสร้างในกรุงปารีสอย่างชัดเจน องค์ประกอบภาพท่ีเป็นรูปทรง

อิสระ ถึงแม้จะมีลักษณะแตกหรือกระจายตวัออกจากกัน แต่ก็เกาะเก่ียวกันอย่างเป็นเอกภาพ 

ความตา่งระดบัของพืน้ผิว การผลกัออกและการดึงดดูเข้าหากนัระหว่างรูปทรงและพืน้ท่ีว่างและ

ความแตกตา่งระหว่างแสงและเงาจากเทคนิคแกะไม้ นบัเป็นเสน่ห์และความน่าสนใจของผลงาน

ชดุนี ้
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อินสนธ์ิกล่าวถึงผลงานชุด “ไม่มีช่ือ” ไว้อย่างน่าสนใจดงันี  ้“...แม้ว่าผมจะไม่ได้ตัง้ชื่อ

ผลงาน แต่ผลงานศิลปะของผมมีที่มาทัง้ส้ิน ผมไม่ได้ทํางานเร่ือยเป่ือย งานของผมมีความหมาย

เชิงปรัชญาทกุช้ิน งานศิลปะชดุทีทํ่าทีนิ่วยอร์ก ผมตอ้งการแสดงความรู้สึกเก่ียวกบัเสียงสะท้อนไป

มา เป็นเสียงแตรรถยนต์ ปร๊ืน แปร๊น เสียงสะท้อนไปมา เสียงเหล่านี้อาจจะเกิดจากตึกสูงระฟ้า

ที่ตัง้ตระหง่านเรียงรายทัง้สองด้านของถนน ทําหน้าที่เป็นกําแพงสะท้อนไปมา ผู้คนที่เดินสญัจร

บนฟตุบาทในนครนิวยอร์ก จะพูดคุยกนัไม่รู้เร่ืองเพราะมีเสียงดงัรบกวนตลอดเวลา คนในนคร

นิวยอร์กในสายตาผม พวกเขามีชีวิตท่ามกลางความเจริญทางวตัถ ุไม่มีชีวิตที่สขุสงบกบัธรรมชาติ

เหมือนบ้านเรา ผมต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกต่อเสียงในนครนิวยอร์ก ถ้าให้ตัง้ชื่องานศิลปะ 

ก็ใหชื้่อว่า “เสียงสะทอ้น” หรือ “เสียงนครนิวยอร์ก” แทนชื่อ “Untitled” ก็ได ้ไม่ผิด...”36 

 
ภาพท่ี 35 ไม่มีช่ือ 1 (Untitled 1), 2510, แมพ่ิมพ์แกะไม้ (ไมท่ราบขนาด) 
ท่ีมา: วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัติและต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 78. 
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ภาพท่ี 36 ไม่มีช่ือ 2 (Untitled 2), 2510, แมพ่ิมพ์แกะไม้ (ไมท่ราบขนาด)  
ท่ีมา : วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัติและต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.),  2546), 78. 
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ภาพท่ี 37 ไม่มีช่ือ 3 (Untitled 3), 2511- 2512, แมพ่ิมพ์แกะไม้, 120 x 180 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศลิป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 38 ไม่มีช่ือ 4 (Untitled 4), 2511 – 2512, แมพ่ิมพ์แกะไม้, 120 x 190 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

 



  69 

ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงทางรูปแบบศิลปะท่ีมากมายหลากหลายในช่วงหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 แตอิ่นสนธ์ิก็ยงัคงให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบนามธรรม

อย่างสม่ําเสมอ เพราะเขาเห็นว่านามธรรมเป็นศิลปะสากลท่ีสามารถส่ือสารกบัผู้คนต่างชาติตา่ง

ภาษาได้ด้วยความรู้สึก ซึ่งสามารถรับรู้ได้มากกว่าคําอธิบายใดๆ และยงัให้อิสระทางความคิดใน

การชมภาพมากกว่า อินสนธ์ิเช่ือว่าประสบการณ์ชีวิตและการเห็นโลกของแตล่ะคนท่ีแตกตา่งกัน 

จะทําให้คนแต่ละคนมองเห็นและรับรู้งานศิลปะภาพเดียวกันต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี ้อินสนธ์ิ 

ศลิปินหนุม่มีหวัใจอิสระ จงึหลงใหลในการสร้างสรรค์ศลิปะแนวนามธรรมมาโดยตลอด 

ขณะท่ีพํานักอยู่ ในนิวยอร์ก อินสนธ์ิ เ ร่ิมหันมาสนใจการสร้างสรรค์ศิลปะสาขา

ประตมิากรรมมากขึน้  แม้วา่ขณะนัน้ศลิปินหนุม่ผู้ นีจ้ะไมมี่ทนุในการสร้างงานประติมากรรมขนาด

ใหญ่ๆ ได้ แต่ข้อจํากัดนีก็้ไม่ได้ทําให้อินสนธ์ิหมดความเพียรพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมแต่อย่างใด เพราะเขาได้หาทางออกด้วยการสร้างประติมากรรมขนาดเล็กโดยใช้

ทองเหลืองหรือทองแดงมาเป็นวสัด ุผลงานเหล่านีส้ะท้อนภาพนครนิวยอร์ก มหานครท่ีเต็มไปด้วย

ความเคล่ือนไหว เร่งรีบ เมืองท่ีสะสมความเครียด ความรุ่มร้อน มากกว่าจะเป็นเมืองแห่งการ

พกัผ่อนหรือให้ความร่มเย็นแก่ผู้คน เมืองท่ีเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ เพราะตัง้อยู่บนรากฐาน

ของธุรกิจอตุสาหกรรม เมืองท่ีถกูปกคลมุด้วยพลงังานความร้อนสะสมซึ่งผู้คนในเมืองนีร้วมทัง้อิน

สนธ์ิเองได้ซึมซับเอาพลังงานเหล่านัน้เข้ามาไว้ในตวัเอง เมืองท่ีบีบอดัผู้คนในเมืองไว้ด้วยปล่อง 

กล่อง ท่อ และตวัอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วนัคืนหมุนเวียนผ่านไปกว่า 6 ปี (พ.ศ. 2512 - 

2517) อินสนธ์ิได้ให้กําเนิดผลงานประติมากรรมขนาดเล็กไว้ 3 ชุด ได้แก่ "ประติมากรรมบน

เกาะอยู่กลางทะเล", "ประติมากรรมใต้ท้องทะเล" และ "ประติมากรรมลอยในอวกาศ" 

ผลงานทัง้สามชดุนีเ้ม่ือนบัรวมกนัแล้วมีจํานวนมากถึง 408 ชิน้ทีเดียว37 

อินสนธ์ิเลือกใช้โลหะ ซึ่งเป็นวสัดท่ีุมีคุณสมบตัิทนความร้อน เป็นตวัตนและตวัแทนของ

นครนิวยอร์ก วัสดุท่ีใช้ในการสร้างงานจะถูกนํามาหลอมโดยใช้ความร้อน การบีบหรือการดัด

รูปทรงของโลหะก็ใช้ความร้อนเช่นเดียวกับการตีให้เกิดการอ่อนตวัและการดดัให้รูปทรงโค้งงอ 

นอกจากนีก้ารเพิ่มการตดัตอ่รูปทรงของโลหะก็ต้องใช้การเช่ือมด้วยพลงังานความร้อนเช่นกนั อิน

สนธ์ิดดัโลหะให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตท่ีมีลกัษณะเป็นปล่อง เป็นกล่อง หรือเป็นท่อของเมือง แล้ว

เช่ือมรูปทรงเหล่านัน้เข้าด้วยกันโดยจดัวางองค์ประกอบให้รูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่เล็กต่างกันให้มี
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ลกัษณะคล้ายเคร่ืองจกัร อินสนธ์ิสร้างประติมากรรมชิน้เล็กๆ เหล่านีโ้ดยหวงัจะให้เป็นต้นแบบท่ี

สามารถนําไปขยายสร้างขึน้เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่สําหรับติดตัง้ตามสถานท่ีตา่งๆ บนโลก

และนอกโลกออกไป “ประติมากรรมใต้ท้องทะเล” ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์นํา้

ในทะเล พร้อมกับทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองจักรในการบําบัดนํา้เสียด้วยไปในตัว เช่นเดียวกับ 

"ประตมิากรรมบนเกาะอยู่กลางทะเล" ท่ีตัง้อยู่บนเกาะ และ "ประติมากรรมลอยในอวกาศ" 

ท่ีติดตัง้อยู่เหนือพืน้ดินบนชัน้อวกาศ ทําหน้าท่ีกําจัดมลพิษจากฝีมือมนุษย์ได้เช่นกัน ผลงาน

ประติมากรรมทัง้สามชุดนีอิ้นสนธ์ิไม่ได้ตัง้ใจสร้างให้เป็นผลงานศิลปะเพ่ือความสวยงามเท่านัน้ 

แต่ยงัเป็นผลงานประติมากรรมท่ีสามารถทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองบําบดัมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมของ

โลกได้ด้วย ผลงานชุดนีมี้รูปทรงเรขาคณิตหลายแบบ ทัง้ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงส่ีเหล่ียม 

ผลงานบางส่วนจากทัง้ 3 ชุดนีไ้ด้ถูกนํามาจัดแสดงในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร (bacc) ในห้องจัดแสดงงานหลักชัน้ 9 เม่ือปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ช่ือ ชุด 

"ประติมากรรมใต้ทะเล" (ภาพท่ี 23) ผลงาน 408 ชิน้จากประติมากรรมทัง้สามชดุนีไ้ด้สูญหาย

และชํารุดไปบ้างตามกาลเวลาท่ีผา่นมาเนิ่นนานหลายปี ดงันัน้ ศิลปินจึงได้เลือกเอาเฉพาะผลงาน

ท่ียงัมีความสมบูรณ์มาจดัแสดงรวมกนั จึงทําให้ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าชิน้ไหนเป็นของชดุไหน 

อย่างไรก็ตาม ผลงานทัง้สามชุดนีก็้สร้างมาจากแนวคิดและจุดประสงค์เดียวกัน นั่นคือ ความ

หว่งใยตอ่โลกท่ีเต็มไปด้วยมลพิษ แตค่วามแตกตา่งจะอยู่ท่ีพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน ซึ่งศิลปินกําหนดว่า

จะต้องตดิตัง้ในนํา้ บนพืน้ดนิ หรือในอวกาศ 

ผลงานประติมากรรมทัง้ 3 ชุดของอินสนธ์ิ อนัได้แก่ "ประติมากรรมบนเกาะอยู่กลาง

ทะเล"  "ประติมากรรมใต้ท้องทะเล" และ "ประติมากรรมลอยในอวกาศ" (ภาพท่ี 39) 

ทัง้หมดมีลกัษณะเป็นแบบจําลอง (model) ท่ีทําจากโลหะ คือ แผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง หรือ

แผ่นเหล็ก แผ่นโลหะเหล่านีถ้กูนํามาตดั ดดั ตีให้เป็นรูปทรงต่างๆ แล้วถูกนํามาเช่ือมเข้าด้วยกัน

ด้วยความร้อนจากเคร่ืองเช่ือม ผลงานแตล่ะชิน้ในแตล่ะชดุถึงแม้จะดคูล้ายกนั แตก็่มีรายละเอียด

ท่ีแตกต่างกัน โดยทัว่ไปจะเป็นการนําเอาองค์ประกอบท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตหลายแบบ เช่น รูป

ทรงกระบอกทัง้เล็กใหญ่ทัง้สัน้ยาว รูปทรงกรวย รูปทรงกลม รูปทรงส่ีเหล่ียม และรูปทรง

สามเหล่ียม มาเช่ือมประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นรูปทรงอนัสมบูรณ์ตามจินตภาพของศิลปิน 
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ผลงานประติมากรรมแตล่ะชิน้ในสามชดุนีมี้ขนาดไม่ใหญ่นกั ความกว้าง ความยาว และความสูง

ราว 30 เซนติเมตร ทกุชิน้มีขนาดใหญ่เล็กไม่เกินไปจากนี ้และมีนํา้หนกัไม่เกิน 1 กิโลกรัมตอ่หนึ่ง

ชิน้งาน นา่เสียดายท่ีผลงานประตมิากรรมทัง้ 3 ชดุนีไ้มส่ามารถสร้างขึน้จริงได้ตามความปรารถนา

ของอินสนธ์ิ เพราะต้องใช้งบประมาณท่ีสงูมากถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงไม่ผ่านการอนมุตัิ

จากมลูนิธิฟอร์ด38 

ช่วงเวลา 8 ปี ของการใช้ชีวิตท่ีสหรัฐอเมริกา อินสนธ์ิมีโอกาสได้แสดงผลงานหลายครัง้ 

เช่น การแสดงนิทรรศการ ผลงานเด่ียวท่ี Lichfield Gallery Conn, New York ในปี พ.ศ. 2510 

เป็นภาพเขียนลายเส้นเก่ียวกบัทิวทศัน์ (ไม่มีผลงานแล้ว) และมีนิทรรศการผลงานเด่ียวอีกครัง้ ท่ี  

One Eleven Gallery, New York เป็นผลงานประติมากรรมโลหะเส้น ในปี พ.ศ. 2511 -.2512 ท่ี 

De Mena Gallery, New York เป็นนิทรรศการท่ีแสดงร่วมกับ พนม สวุรรณนารถ39 เพ่ือนจาก

มหาวิทยาลยัศลิปากร ซึง่ขณะนัน้ได้รับทนุการศกึษาจากรัฐบาลไทยให้มาศกึษาตอ่ระดบัปริญญา

โท สาขาภาพพิมพ์ ท่ีสถาบนัศิลปะแพรทท์ (Pratt Institution, N.Y) ครัง้นัน้อินสนธ์ิแสดงผลงาน

ประติมากรรมโลหะเส้น (ผลงานชุดเดียวกับท่ีแสดงใน De Mena Gallery, New York ปัจจบุนั

เหลือภาพผลงานอยูเ่พียง 1 ชิน้) สว่นพนม สวุรรณนารถ แสดงผลงานภาพพิมพ์ 
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ภาพท่ี 39 สว่นหนึง่ของผลงานแบบร่างประตมิากรรมชดุ "ประตมิากรรมใต้ทะเล" (พ.ศ. 2511 - 
2516)  
ท่ีมา : งานแสดงนิทรรศการ "อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ" 12 กันยายน 2557 - 27 

พฤศจิกายน 2557 ชัน้ 9 หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 40 โปสเตอร์นิทรรศการผลงานเด่ียวของอินสนธ์ิท่ี One Eleven Gallery, New York, พ.ศ. 
2511 
ท่ีมา : เอกสารจากอุทยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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อินสนธ์ิใช้เวลาแสวงหาประสบการณ์ในต่างแดนนานถึง 12 ปี จนอายุย่างเข้าเลขส่ี เขาก็

เร่ิมรู้สึกอ่ิมตวักบัการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ เมืองท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่าง

ไมเ่คยหยดุยัง้ เมืองท่ีมองไปทางไหนก็พบเจอแตค่นตา่งชาตติา่งภาษาและคนแปลกหน้าท่ีวนเวียน

เข้ามาด้วยแรงดงึดดูของความเจริญเฟ่ืองฟ ูดนิแดนตา่งทวีปนีช้า่งหา่งไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนท่ี

อินสนธ์ิจากมานกั อินสนธ์ิเร่ิมค้นพบแล้ววา่ การใช้ชีวิตในดินแดนแห่งนีทํ้าให้เขาต้องสญูเสียอิสระ

หลายอย่าง ไม่เพียงเท่านัน้ การต้องใช้ชีวิตอย่างตอ่สู้  ดิน้รน แข่งขนั อยู่ตลอดเวลา ได้สร้างความ

กดดนัแก่อินสนธ์ิมาตลอดระยะเวลา 8 ปี ท่ีใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา ความเหน่ือยล้าจากสภาวะ

กดดนัเป็นประจําทกุวนั   ทําให้เขาเกิดความเครียดสะสม จิตใจท่ีย่ําแย่รวมกับพฤติกรรมการด่ืม

หนักของอินสนธ์ิ ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเขาขึน้เร่ือยๆ กระทั่งสุขภาพของเขาทรุดโทรมลง

อย่างหนกัจนถึงขัน้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนานถึง 3 เดือน 40 หลกัจากออกจากโรงพยาบาล 

อินสนธ์ิได้คิดทบทวนถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีต้องทํางานหนักเพ่ือทํามาหาเลีย้งชีพไปวันๆ และดู

เหมือนกบัต้องทํางานหนกัขึน้ไปอีกเร่ือยๆ เน่ืองจากคา่ครองชีพปรับสงูขึน้ทกุๆ ปี ความเจริญทาง

วตัถอุาจให้ความสะดวกสบายให้แก่เขาหลายอย่างก็จริง แต่ก็หาได้ทําให้สุขภาพกายและใจของ

เขาดีขึน้แตอ่ย่างใด ความเหน็ดเหน่ือยจากการตามล่าหาความฝันและการแสวงหาประสบการณ์

ใหม่ๆ  ในตา่งแดน รวมทัง้ความคดิถึงครอบครัวและถ่ินฐานรกรากเดิมท่ีเขาจากมาเนิ่นนานกว่า 12 

ปี อินสนธ์ิคิดไตร่ตรองอยู่นาน จึงตดัสินใจย้ายกลบัมาใช้ชีวิตท่ีประเทศไทยบ้านเกิด เม่ือปี พ.ศ. 

2517 ซึง่ขณะนัน้เขามีอายไุด้ 40 ปีพอดี 

ช่วงเวลา 12 ปีท่ีใช้ชีวิตในต่างประเทศ อินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมายก็จริง แต่

น่าเสียดายท่ีผลงานจํานวนมาก รวมทัง้ภาพถ่ายผลงานของอินสนธ์ิ ได้สูญหายไปเกือบหมด 

สาเหตเุพราะเขาชอบเดินทางไปยงัหลายๆ เมืองและหลายๆ ประเทศอยู่เสมอ ความกระตือรือร้น

ในการค้นหาความรู้และประสบการณ์ของศิลปินผู้ นีผ้ลกัดนัให้เขาต้องเดินทางรอนแรมจากท่ีหนึ่ง

ไปยังอีกท่ีหนึ่งอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งเป็นสาเหตใุห้ผลงานอันทรงคุณค่าของเขาสูญหายไปเป็น

จํานวนมาก อยา่งไรก็ตาม ผลงานชิน้ใหม่ๆ  ก็ถกูสร้างขึน้มาเร่ือยๆ อยา่งไมมี่หยดุ 
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ยุคคืนสู่รากเหง้า (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2520)  

 ปี พ.ศ. 2517 หลงัจากการใช้ชีวิตในตา่งดนิแดนอนัยาวนาน อินสนธ์ิได้กลบัมายงัประเทศ

ไทย และใช้ชีวิตอยูใ่นกรุงเทพได้ระยะหนึ่ง ภาวะความเครียดจากการต้องปรับตวัให้คุ้นชินกบัชีวิต

ในประเทศของตน ทําให้หลงัจากนัน้ไม่นานนกัอินสนธ์ิได้ตดัสินใจย้ายตวัเองกลบัเข้าไปอยู่ในป่า 

แตก่ารใช้ชีวิตในป่าท่ีไม่มีไฟฟ้าก็ไม่ได้เป็นอปุสรรคตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่เขาแตอ่ย่าง

ใด อินสนธ์ิได้สร้างสตูดิโอเล็กๆ ของเขาขึน้ท่ีห้วยไฟบริเวณตีนเขาถํา้ช้างอําเภอป่าซาง จงัหวัด

ลําพูน บ้านเกิดของเขา เพ่ือหลีกหนีความวุ่นวายจากสงัคมเมือง อินสนธ์ิได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติโดยไม่ต้องออกเดินทางไปไหนไกลๆ อีก ท่ีแห่งนัน้ทําให้เขาหวนระลึกถึงชีวิตในวยัเด็ก 

เพราะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็จะพบเจอธรรมชาติอนับริสทุธ์ิ ตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตใน

ป่าและหลบหนีความวุน่วายจากผู้คนและสงัคมเมือง ความสงบ ความร่มเย็นท่ีได้รับจากธรรมชาต ิ

ก็ทําให้จิตใจของอินสนธ์ิเกิดสมาธิและสงบขึน้ 

ช่วงปี พ.ศ. 2517 ป่าไม้ทางภาคเหนือของประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 

อย่างไรก็ตาม การหักร้างถางพง เผาป่า และทําไร่เล่ือนลอย ก็ยังเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านทํากันอย่าง

สม่ําเสมอทกุปี สิ่งท่ีหลงเหลือจากการตดัไม้ทําลายป่าคือตอไม้สกัขนาดใหญ่จํานวนมากมาย ท่ีฝัง

จมอยู่ในดินโดยไม่มีใครสนใจ41 ทัง้ในป่า ทัง้ตามไร่นาของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะขุดมัน

ขึน้มาเผาทิง้เพ่ือปรับให้เป็นพืน้ท่ีเพาะปลูก อินสนธ์ิรู้สึกสะเทือนใจต่อความสูญเสียครัง้ย่ิงใหญ่

ของธรรมชาติ ท่ีเป็นดัง่แม่ผู้ ให้กําเนิดชีวิต ด้วยเหตนีุ ้อินสนธ์ิจึงคิดท่ีจะปลุกชีวิตให้กับซากตอไม้

เหล่านัน้อีกครัง้ อินสนธ์ิเช่ือว่าทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีชีวิตวิญญาณ และมีความงามสิงสถิตอยู่

ภายใน ดงันัน้ เขาจงึต้องการดงึเอาความงามนัน้ออกมาให้ปรากฏ  

ในระยะแรก อินสนธ์ิจะให้ความสนใจกบัตอไม้ทัง้ทอ่น ท่ีเขาพบจากสภาพแวดล้อมใกล้ตวั   

เขาสร้างสรรค์ผลงานชิน้แรกด้วยเคร่ืองมือพืน้บ้านธรรมดาๆ คือ สิ่วและค้อนเท่านัน้ จากนัน้จึงใช้

เศษแก้วคมๆ เกลากลงึไม้ทอ่นนัน้ให้เป็นผลงานศิลปะขึน้มา ผลงาน 2 ชิน้แรกท่ีอินสนธ์ิสร้างสรรค์

ขึน้ขณะใช้ชีวิตท่ีห้วยไฟ เป็นผลงานท่ีเขารักมากท่ีสุด ผลงาน 2 ชิน้นีเ้ปรียบเสมือนดวงใจของอิน

สนธ์ิ เขาเก็บรักษามนัไว้อยา่งทะนถุนอม และตัง้ช่ือผลงาน 2 ชิน้นีว้่า “คู่เดียวในโลก” (ภาพท่ี 41 

และ 42) อินสนธ์ิได้กล่าวถึงผลงาน 2 ชิน้นีอ้ย่างภาคภูมิใจว่า "เมื่อลูกชายคนเดียวของผม ซ่ึงแม่
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ของเขาเป็นอเมริกนั เดินทางมาเยี่ยมและพํานกัอยู่กบัผมหลายอาทิตย์ ดูเขามีความสขุมาก และ

ก่อนกลบันิวยอร์ก เขาพดูกบัผมว่า ทกุส่ิงทกุอย่างที่พ่อสร้างมา อนัเป็นมรดกที่พ่อยกให้นัน้ ผมขอ

เพียงประติมากรรม 2 ช้ินแรกที่พ่อผมรัก นอกนัน้ขอให้พ่อเก็บไว้ในศิลปะสถานของพ่อ เพื่อคน

ไทยและชาวโลกผูร้ักในศิลปะ"42 

“คู่เดียวในโลก” (ภาพท่ี 41 และ 42) เป็นประติมากรรมท่ีสร้างจากไม้ขนาดใหญ่ท่อน

เดียว  (ไม่นบัรวมฐานด้านล่าง) ไม่ได้เกิดจากการนําเอาไม้หลายชิน้มาประกอบเข้าด้วยกนั ถึงแม้

อินสนธ์ิจะสร้างงาน 2 ชิน้นีด้้วยเทคนิคง่ายๆ คือ การตดัทิง้และถากออกด้วยเคร่ืองมือแกะไม้ไม่ก่ี

ชิน้เท่านัน้ แต่ก็สามารถทําให้ตอไม้ไร้ค่ามีรูปทรงสวยงาม ผลงานทัง้สองชิน้นีมี้รูปทรงธรรมชาติ

คล้ายกบัอวยัวะเพศชายและหญิง ศิลปินใช้สิ่วแซะเนือ้ไม้ให้เป็นร่องเพ่ือสร้างรายละเอียดอนัอ่อน

ช้อยให้กบัรูปทรง ผลงานท่ีมีลกัษณะคล้ายอวยัวะเพศหญิง จะใช้เทคนิคขดุเนือ้ไม้ให้ลึกเป็นโพรง

เข้าไป สว่นผิวของผลงานจะถกูขดูให้เรียบเกลีย้ง 

ผลงานทัง้สองชิน้นีอิ้นสนธ์ิสร้างจากภาพร่างท่ีเขาทําไว้ตัง้แตส่มยัพํานกัอยู่ท่ีนิวยอร์ก โดย

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัศนคติของคนอเมริกันท่ีมองเห็นเร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติและ

สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ และบางครัง้ก็อาจมากเกินไปจนก่อให้เกิดปัญหากับครอบครัว

หรือความไมดี่ไมง่ามขึน้ ซึง่ตา่งจากสงัคมไทยท่ีเห็นว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่สมควรพดูหรือไม่ควร

แสดงออกอย่างโจ่งแจ้ง อย่างไรก็ตาม การมีทัศนคติแบบนีก็้ไม่ได้เป็นเคร่ืองรับประกันว่าจะ

สามารถปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดเร่ืองไมดี่ไมง่ามขึน้ได้เสมอไป ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีแตกตา่งกนั

ไปในแตล่ะสงัคม ทําให้การแบง่แยกมนษุย์เป็นเพศหญิงและเพศชายนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมกนั

ระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย สําหรับอินสนธ์ิเขาไม่ได้มองว่าการแสดงออกเร่ืองเพศอย่าง

โจ่งแจ้งเป็นเร่ืองท่ีสมควรปฏิบตัิหรือไม่ แต่เขากลบัมองว่า เป็นพลงัแห่งอํานาจและความงามท่ี

ธรรมชาติได้สร้างให้โลกนีดํ้ารงอยู่ พลังของความแตกต่างอันงดงามทําให้เกิดความเท่าเทียม

ระหวา่งชายและหญิง หากมีแตเ่พียงผู้ชาย แตไ่ม่มีผู้หญิง หรือมีเพียงผู้หญิง แตไ่ม่มีผู้ชาย โลกนีก็้

คงจะไมมี่พอ่ แม ่และลกู43 
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ภาพท่ี 41  คู่เดียวในโลกI, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 70 x 210 x 30 ซม. (สมบตัสิว่นตวั
ของศลิปิน) 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

60. 

 
ภาพท่ี 42 คู่เดียวในโลกII, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 70 x 160 x 37 ซม. (สมบตัสิว่นตวั
ของศลิปิน) 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

61. 
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ประตมิากรรมสลกัไม้อ่ืนๆ ในยคุห้วยไฟของอินสนธ์ิสว่นมากเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ 

ทึบตนั อินสนธ์ินําตอไม้มาปรับแต่งจนเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ กันออกไป โดยใช้เคร่ืองมือพืน้บ้าน

ธรรมดาๆ คือ สิ่วและค้อน เท่านัน้ (ภาพท่ี 43) และใช้เศษแก้วในการเกลากลึงไม้จนเกิดเป็น

ผลงานศิลปะขึน้ อินสนธ์ิมุ่งมั่นทํางานทุกวันอย่างไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายแต่อย่างใด การได้ออกแรง

อยา่งสม่ําเสมอทําให้สขุภาพทัง้กายและใจของอินสนธ์ิคอ่ยๆ ดีขึน้ อินสนธ์ิสร้างสรรค์ผลงานท่ีห้วย

ไฟอย่างสม่ําเสมอด้วยความมุมานะและความไม่ย่อท้อจนทําให้เกิดผลิตผลเป็นผลงาน

ประติมากรรมจํานวนมาก44 อินสนธ์ิกล่าวถึงผลงานประติมากรรมสลกัไม้ท่ีทําขึน้ในช่วงเวลานี ้

เพียงสัน้ๆ วา่ “การนําตอไม้และซากไม้มาสร้างงานประติมากรรมเป็นการคืนชีวิตให้ไม้เหล่านัน้อีก

ครั้งหน่ึง” 45หลังจากสร้างผลงานประติมากรรมไม้ได้จํานวนหนึ่ง อินสนธ์ิก็มีโอกาสได้แสดง

นิทรรศการผลงานของเขาท่ีศูนย์ทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และท่ีอ่ืนๆ อีกหลายครัง้46 

 

ภาพท่ี 43 ภาพเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมของอินสนธ์ิ 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 
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ประติมากรรมชดุห้วยไฟท่ีสร้างขึน้ในยคุนี ้(พ.ศ. 2517 – 2520) ทัง้หมด ทํามาจากตอไม้

สกัขนาดใหญ่ท่ีถูกทอดทิง้อย่างไร้ค่า แต่สําหรับอินสนธ์ิตอไม้เหล่านัน้มีคุณค่าทางจิตใจเพราะ

เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของธรรมชาต ิผลงานยคุนีส้ะท้อนให้เห็นความผกูพนัของมนษุย์คนหนึ่ง

ท่ีมีตอ่ธรรมชาตอิยา่งแนน่แฟ้น นอกจากผลงาน 2 ชิน้แรกดงักล่าวข้างต้น ในช่วงเวลานีอิ้นสนธ์ิยงั

สร้างสรรค์ประตมิากรรมอีกมากมาย เชน่  

 “จุดหมายของคนไม่ขีเ้กียจ” (ภาพที 44) เป็นผลงานประติมากรรมท่ีสลกัมาจากไม้

ท่อนเดียว ขดัผิวเรียบ สร้างรายละเอียดด้วยเส้นโค้งคล้ายกับเปลือกไม้วางซ้อนทบักนัเข้าไปเป็น

ชัน้ๆ ชัน้นอกสดุมีขนาดเล็กท่ีสดุ ชัน้ท่ีสองและสามมีขนาดสงูใหญ่ขึน้ตามลําดบั แตล่ะชัน้แยกออก

จากกนัด้วยเส้นและระนาบอยา่งชดัเจน 

  
 

ภาพท่ี 44 จุดหมายของคนไม่ขีเ้กียจ, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 37 x 63 x 110 ซม. 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

63. 
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“วันหน่ึงมีค่าเท่ากับสองวัน” (ภาพท่ี 45) ผลงานชิน้นีมี้รูปทรงเป็นแท่งตนัสลกัลวดลาย

ด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งดคูล้ายกบัลําต้นและใบของต้นไม้  

“คนฉลาดตื่นแต่เช้า” (ภาพท่ี 46) มีรูปทรงยาวขึน้กว่าผลงาน 2 ชิน้แรกแต่จัดวางใน

แนวนอนสร้างรายละเอียดด้วยการบากเนือ้ไม้ต่อกันตามแนวยาว ดูแล้วทําให้นึกถึงตัวดกัแด้ 

นอกจากนี ้ศิลปินยงัได้ขุดเซาะเนือ้ไม้ตรงกลางออกจนเป็นร่องลึก ด้วยเทคนิคนีศ้ิลปินไม้ทําลาย

ความเป็นแทง่ของทอ่นไม้ลง และได้สร้างการเคล่ือนไหวท่ีนุม่นวลให้กบัรูปทรงได้อยา่งลงตวั  

 

 

ภาพท่ี 45 วันหน่ึงมีค่าเท่ากับสองวัน, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 39 x 78 x 98 ซม. 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

64. 
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ภาพท่ี 46 คนฉลาดตื่นแต่เช้า, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 42 x 130 x 28 ซม. 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

66. 

 

ภาพท่ี 47 พระอาทติย์ตอนเช้า, 2517,ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 28 x 28 x 96 ซม. 
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

67. 
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 “พระอาทิตย์ตอนเช้า” (ภาพท่ี 47)  เป็นผลงานในแนวตัง้ เส้นโค้งเส้นเว้าทําให้รูปทรง

ของผลงานดนูุ่มนวลขึน้ รายละเอียดของลวดลายด้านล่างท่ีล้อกบัรูปทรงแนวตัง้ของผลงาน และ

การวางองค์ประกอบใหญ่เล็กลดหลัน่กนั ก่อให้เกิดจินตนาการถึงป่าเขาเช่นเดียวกบัรูปทรงกลมท่ี

อยูบ่นสดุ ทําให้คดิถึงพระอาทิตย์ยามเช้า ท่ีกําลงัโผลข่ึน้จากเหล่ียมเขา 

“อยู่ไกลจากทรัพย์สมบัติ” (ภาพท่ี 48) ประติมากรรมนีมี้รูปทรงคล้ายยอดพระเจดีย์ 

สว่นฐานอวบอ้วน แกะสลกัให้เป็นลวดลายคล้ายกลีบบวั จากนัน้รูปทรงคอ่ยๆ เรียวเล็กขึน้สู่ยอดท่ี

มีลกัษณะคล้ายดอกบวัตมู ผลงานชิน้นีมี้ความสงูมากถึง 203 เซนตเิมตร 

 

 

ภาพท่ี 48  อยู่ไกลจากทรัพย์สมบัต,ิ 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 26 x 26 x 203 ซม.  
ท่ีมา : ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

68. 
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ผลงานหลายๆ ชิน้ของอินสนธ์ินัน้มกัจะถกูตัง้ช่ือหลงัจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้

เสร็จสิน้ลงแล้ว โดยแตล่ะช่ืออาจได้จากการความรู้สึกนึกคิดหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาหรือ

วันนัน้ๆ แต่ก็มีผลงานไม่น้อย ท่ีอินสนธ์ิตัง้ช่ือ “Untitle” ซึ่งเขาได้ให้เหตุผลสัน้ๆ ว่า ผลงาน

นามธรรมของเขาไม่ได้อ้างอิงว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของอะไร หากแตต้่องการให้ผู้ชมผลงานได้

ส่ือสารกบัผลงานด้วยตนเองวา่รับรู้และรู้สึกอยา่งไร เสียมากกวา่ 

นอกจากประติมากรรมลอยตวัแล้ว อินสนธ์ิยงัได้สร้างงานไม้แกะสลกันูนต่ํา ไว้อีกหลาย

ร้อยชิน้ โดยทําเป็นกรอบกระจกส่องหน้าให้คณุเวเนเทีย วอล์คกี ้(ภรรยาคนท่ี 3) ซึ่งได้ติดตามอิน

สนธ์ิเข้าไปใช้ชีวิตอยูท่ี่ห้วยไฟ หลงัจากพบรักกนัท่ีจงัหวดัเชียงใหม่47 เพราะคณุเวเนเทียเคยปรารภ

กับอินสนธ์ิว่าไม่มีกระจกสําหรับส่องใบหน้าของตนเองเหมือนผู้หญิงคนอ่ืนๆ คําพูดหยอกเย้าท่ี

ไมไ่ด้จริงจงันกัของภรรยาได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานชดุใหม่แก่

อินสนธ์ิ เพราะหลงัจากนัน้ อินสนธ์ิได้สร้างกระจกส่องหน้ากรอบไม้สกัสลกัลวดลายประติมากรรม

นนูต่ํา สําหรับเป็นกรอบกระจกส่องหน้าขนาดเล็กให้แก่คณุเวเนเทียชิน้หนึ่ง และตอ่มาก็ได้ทําเพิ่ม

อีกหลายชิน้เม่ือเห็นว่าเป็นท่ีพึงพอใจของภรรยา การออกแบบกรอบกระจกให้เป็นรูปทรงแตกตา่ง

กนั และสลกัลวดลายท่ีประณีตงดงามเพ่ือมอบให้ภรรยาด้วยความรักและความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ทําให้

เกิดผลงานชดุ “คันฉ่อง” (Mirror Series) ขึน้ หลงัจากย้ายออกจากห้วยไฟมาใช้ชีวิตในเมือง อิน

สนธ์ิก็ได้พฒันาผลงานชดุ “คันฉ่อง” จากกรอบขนาดเล็กท่ีง่ายสําหรับหยิบจบัและพกพา มาเป็น

กรอบขนาดใหญ่ขึน้สําหรับทัง้ใช้งานทัง้ตกแตง่บ้านด้วย 

ผลงานชุด “คันฉ่อง” (ภาพท่ี 49 และ 50) ของอินสนธ์ิท่ีสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2517 – 

2530 แตกต่างกันทัง้ขนาด รูปทรง และลวดลายประดบัท่ีไม่ซํา้กันเลย รูปทรงและลวดลายของ

กรอบกระจกมีทัง้รูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิตผสมผสานเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืน 
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ภาพท่ี 49 ผลงานชุด “คันฉ่อง” (ขนาดเล็ก) ระหวา่ง พ.ศ. 2517 – 2520, แกะสลกัไม้ 
ท่ีมา : วฒันะ  วฒันาพนัธุ์, ชีวประวัติและต านานการสร้างสรรค์ศิลปะของ อินสนธ์ิ  วงศ์

สาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์(ร.ส.พ.), 2546), 88. 

 

 
ภาพท่ี 50 ผลงานชุด “คันฉ่อง” ระหวา่ง พ.ศ. 2520 – 2530, แกะสลกัไม้ 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 
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ยุคคืนถิ่น (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2533) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 หลังจากทนการรบเร้าจากภรรยา คุณเวเนเทีย วอล์คกี ้มานาน

พอสมควร อินสนธ์ิก็จํายอมออกมาใช้ชีวิตท่ีบ้านเกิด และเผชิญกับโลกภายนอกอีกครัง้ ถึงแม้จะ

ออกจากป่ากลบัมาใช้ชีวิตในเมือง อินสนธ์ิก็ไม่ได้หยดุสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแตอ่ย่างใด  เขาได้

สร้างบ้านและสตดูิโอสําหรับทํางานศิลปะขึน้ใหม่ อินสนธ์ิสร้างบ้านขึน้หลายหลงั แต่ละหลงัแยก

ประโยชน์ใช้สอยต่างกัน เช่น บ้านสําหรับพักอาศยั บ้านสําหรับต้อนรับแขก สตูดิโอสําหรับ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตลอดจนบ้านสําหรับจดัเก็บและแสดงผลงานศิลปะของเขา ปัจจบุนับ้าน

ของอินสนธ์ิมีมากกวา่สิบหลงัแล้ว  

“บ้านของอินสนธ์ิ” (ภาพท่ี 51) อินสนธ์ิออกแบบบ้านด้วยตนเองทกุหลงั บ้านแตล่ะหลงั

ของเขาต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ประสบการณ์จากการพบเห็นศิลปะของหลากหลาย

ประเทศ เม่ือครัง้ท่ีเขาได้ออกไปผจญภัยในต่างแดนเป็นเวลานาน ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจ

สําคัญต่อการออกแบบสร้างบ้านให้กับอินสนธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นเสาบ้าน ประตู หน้าต่าง ระเบียง 

ตลอดจนรายละเอียดในการตกแตง่ด้วยการแกะสลกัไม้อย่างประณีต ทําให้บ้านไม้ทกุหลงัของอิน

สนธ์ิมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจริงๆ และหากจะกล่าวว่า เป็นเหมือน

ประติมากรรมขนาดใหญ่ ก็ไม่ผิด เพราะอินสนธ์ิมักนําเอาผลงานประติมากรรมนูนต่ําและ

ประตมิากรรมลอยตวัของเขาประกอบเข้ากบัตวับ้านเสมอ 

แม้จะกลบัมาใช้ชีวิตในเมืองซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมแล้ว อินสนธ์ิก็ยงัหวนนึก

ถึงช่วงท่ีใช้ชีวิตในป่าอยู่เสมอ ต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ ลําธารท่ีเคยใช้อาบ ใช้ด่ืมกิน ให้ความสุข

มากกวา่อยา่งท่ีความสะดวกสบายไม่อาจทดแทนได้ แม้ต้องย้ายจากท่ีพํานกัอนัแสนสงบมาอยู่ใน

ชุมชนแล้วก็ตาม แต่ความผูกพนัท่ีมีต่อธรรมชาติของศิลปินผู้ นี ้ก็ไม่ได้เหือดแห้งหายไปไหน อิน

สนธ์ิยงัคงพยายามอยา่งย่ิงท่ีจะแสวงหาสจัธรรมแหง่ความงามจากไม้อยู่เสมอ ซึ่งทําให้เขาทดลอง

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบตา่งๆ อีกมากมาย   



  86 

 
ภาพท่ี 51 บ้านและสตดูโิอของอินสนธ์ิ ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 
ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 

ชว่งแรกท่ีอินสนธ์ิและภรรยาได้ย้ายกลบัมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วนัน้ ในปี พ.ศ. 2520 อินสนธ์ิ

ได้ให้กําเนิดผลงานประติมากรรมไม้ประกอบชิน้แรกขึน้คือ ผลงาน “เตียงโยก” (ภาพท่ี 52) 

ผลงานชิน้นีมี้ขนาดกว้าง 110 เซนตเิมตร และยาวถึง  215 เซนติเมตร เป็นงานท่ีมีรูปแบบแตกตา่ง

จากผลงานยคุห้วยไฟอยู่มาก เพราะไม่ใช่การสร้างงานด้วยเทคนิคแกะสลกัแบบเดิม แต่เป็นการ

แกะสลกัและกลงึไม้หลายๆ ชิน้ให้มีรูปร่างและขนาดตา่งๆ กนัแล้วนํามาประกอบเข้าด้วยกนัโดยใช้

เทคนิคการเข้าเดือยไม้แบบชา่งพืน้บ้านล้านนา 
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ภาพท่ี 52 เตียงโยก, 2520, ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบ, 110 x 215 x 45 ซม.  
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9 , พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 246. 

 “Social Climbing” (ภาพท่ี 53) เป็นผลงานท่ีมีลกัษณะการสร้างงานคล้ายกบัผลงานยคุ

ห้วยไฟท่ีใช้วัสดุเป็นไม้ท่อนเดียว แต่ผลงานชิน้นีจ้ะเร่ิมมีรูปทรงท่ีชัดเจนมากขึน้ ส่วนล่างของ

ผลงานเน้นเส้นและรูปทรงท่ีเพรียวขึน้เบือ้งบนเรียงกัน ส่วนบนประกอบด้วยรูปทรงอิสระท่ีมี

ลกัษณะคล้ายกนั  ก่อตวัขึน้ไปเป็นชัน้ๆ รูปทรงท่ีชดัเจนและเส้นแบง่ท่ีคมลึกสร้างความโดดเดน่ให้

ผลงาน และแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถนัในการใช้เคร่ืองมือของศิลปินท่ีพฒันาขึน้มากด้วยเช่นกนั 

เชน่เดียวกบัผลงานอ่ืนๆ ศลิปินจะขดัผิววสัดจุนเรียบเกลีย้งเพื่ออวดลวดลายธรรมชาตขิองเนือ้ไม้ 

 “จุดสุดยอด” (ภาพท่ี 54) เป็นผลงานแนวตัง้ มีความสูงถึง 283 เซนติเมตร ความ

นา่สนใจของผลงานชิน้นีอ้ยูท่ี่การผสานเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืนระหวา่งรูปทรงเหล่ียมและรูปทรง

อิสระ รูปทรงเหล่ียมเกิดจากการบากเนือ้ไม้ให้โค้งออกและเว้าเข้าคล้ายกับลูกคล่ืนบนเนือ้ไม้ 

ขณะท่ีส่วนฐานมีรูปทรงเหล่ียม ส่วนยอดกลบัมีรูปทรงยาวรีและกลมกลึง  ผลงานชิน้นีไ้ม่ได้สลกั

มาจากไม้แท่งเดียว แตเ่กิดจากการนําเอาชิน้ส่วนท่ีสลกัแยกต่างหาก มาประกอบเข้าด้วยกนัด้วย

เทคนิคเข้าเดือยแบบง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน แตก็่ทําให้ผลงานมีความนา่สนใจมากขึน้ 
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ภาพท่ี 53 Social Climbing, 2522, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 11 X 11 X 91 ซม. 
ท่ีมา :  โครงการส่งเสริมศิลปะไทย, เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/ inson4.htm. 
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ภาพท่ี 54 จุดสุดยอด, 2525 ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบ, 14.5 x 46 x 283 ซม  
ท่ีมา : โครงการส่งเสริมศิลปะไทย , เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/inson.html.  

 

 “Organic Form” (ภาพท่ี 55) ประตมิากรรมชิน้นีมี้ลกัษณะคล้ายกบัผลงาน “จดุสดุยอด” 

เหมือนกนั หากแตผ่ลงานชิน้นีเ้ป็นผลงานแนวนอนและเน้นความกลมกลึงของรูปทรงอิสระ ถึงแม้

ผลงานชิน้นีจ้ะไมไ่ด้มีลวดลายไม้ท่ีสวยงามนกั แตค่วามโดดเดน่อยู่ท่ีการขดัผิววสัดใุห้ขึน้เงาจนทํา

ให้ความกลมกลึงและความล่ืนไหลของรูปทรงถกูเน้นให้เห็นชดัมากยิ่งขึน้ ความพิเศษอีกประการ

หนึง่ของผลงานชิน้นีคื้อการออกแบบฐานรองรับผลงาน ซึ่งศิลปินตัง้ใจให้สอดรับและกลมกลืนเข้า

กบัผลงาน 

http://www.thaiartproject.org/inson.html
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“ปริศนา” (ภาพท่ี 56) ผลงานชิน้นีส้ลกัจากไม้ชิน้เดียว ความพิเศษของประติมากรรมชิน้

นีคื้อการแกะสลกัลวดลายท่ีเกิดจากการซ้อนทบักนัของรูปทรงคล้ายการสอดสานกนัไปมาของเส้น

แบนๆ การตดัเจาะพืน้หลังของรูปทรงออกนอกจากจะทําให้เกิดพืน้ท่ีว่างภายในรูปทรงแล้ว ยัง

สร้างความเคล่ือนไหวท่ีล่ืนไหลเป็นอิสระให้กบัรูปทรงภายในอีกด้วย 

“Sleeping” (ภาพท่ี 57)  ผลงานชิน้นีศ้ิลปินได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเนือ้หาในวรรณคดี

เร่ือง “ไตรภูมิพระร่วง” ท่ีกล่าวถึงช้าง “พระยาฉัตทนัต์” ซึ่งได้ประกอบกรรมดีและกรรมชัว่อนัเป็น

ท่ีสดุ จนต่อมาได้กลบัมาจตุิเป็นพระพทุธเจ้า48 ผลงานชิน้นีเ้ป็นประติมากรรมนูนต่ํา เน้นการมอง

เฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว ผลงานนีป้ระกอบด้วยไม้ 4 ชิน้ท่ีมีรูปทรงและลวดลายสลัก

เหมือนกัน ถูกแขวนจดัวางเรียงกันเป็นแนวนอนในกรอบไม้ส่ีเหล่ียมเรียบๆ ท่ีหนาหนกั ลวดลาย

สลกัของรูปทรงภายในเป็นลายเส้นแบบนามธรรมเชิงสญัลกัษณ์ 

 
ภาพท่ี 55 Organic Form, 2528ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบ, 47 x 219 x 55ซม.  
ท่ีมา : โครงการส่งเสริมศิลปะไทย , เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/inson5.htm.  

http://www.thaiartproject.org/inson5.htm
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ภาพท่ี 56 ปริศนา, 2531 ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 67 x 6 x 200 ซม.  
ท่ีมา : โครงการส่งเสริมศิลปะไทย , เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/inson6.htm. 

 
ภาพท่ี 57 Sleeping, 2533, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 60x 244 x 210 ซม.  
ท่ีมา : โครงการส่งเสริมศิลปะไทย , เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/inson7.htm. 

 

http://www.thaiartproject.org/inson6.htm
http://www.thaiartproject.org/inson7.htm
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ยุคเปิดรับประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์งานในแนวใหม่  (พ.ศ. 2533 - 2542) 

 ปลายปี พ.ศ. 2533 อินสนธ์ิได้มีโอกาสเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมยงัทวีป

ยโุรป ท่ีเมืองโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย ในครัง้นัน้อินสนธ์ิเดินทางไปพร้อมกบั คณุเวเนเทีย วอล์คกี ้

ภรรยา ทัง้คูเ่ท่ียวชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีนัน่เป็นเวลา 3 อาทิตย์ ตอ่มาได้เดินทางข้ามทวีปโดยเคร่ืองบิน

ไปลงท่ีกรุงฮาราเร (Harare) ประเทศซิมบบัเว (Zimbabwe) จากนัน้เดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยงั

เมืองกรููเว (Guruve) เมืองเล็กๆ ท่ีมีหมูบ้่านแกะหิน เมืองเล็กๆ แห่งนีเ้องท่ีดงึดดูให้อินสนธ์ิเดินทาง

ข้ามทวีปมาเพ่ือมาชมเทคนิคการสลักหินของชาวพืน้เมือง และเม่ืออินสนธ์ิได้เห็นชาวพืน้เมือง

กําลังแกะสลักหินกันอยู่นัน้ ก็ทําให้อินสนธ์ิเกิดความอยากท่ีจะทดลองทําดูบ้าง ประกอบกับ

ประสบการณ์เก่าในการแกะหิน ท่ีเขาเคยได้เรียนรู้มาบ้างจากการได้เห็นการทํางานของคณุเจค็อบ 

ลิปกิน พอ่ของภรรยาคนท่ี 2 ของเขาทําให้อินสนธ์ิเกิดความสนใจและได้ขอเข้าร่วมแกะสลกัหินกบั

ชาวพืน้เมืองท่ีนัน่ด้วย49 อินสนธ์ิได้เห็นเทคนิคการทํางานของคนพืน้ถ่ินท่ีนัน่ และคณุสมบตัิพิเศษ

ของหินแอฟริกาซึ่งมีความงามในแบบท่ีเขาไม่เคยเห็นมาก่อน อินสนธ์ิพํานกัอยู่ท่ีเมืองนีเ้ป็นเวลา

ทัง้สิน้เกือบสามเดือนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้เทคนิคการแกะหิน และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีนัน่50 

ประสบการณ์จากการทํางานท่ีเมืองกูรูเวทําให้อินสนธ์ิหันมาสนใจการแกะหินอย่างจริงจัง 

นอกจากนัน้ อินสนธ์ิยังได้ขนเอาหินจากเมืองกูรูเว ประเทศซิมบับเว ขึน้เคร่ืองบินกลับมายัง

ประเทศไทยด้วย เหตุการณ์ครัง้นัน้ได้สร้างความประหลาดใจแก่เจ้าหน้าท่ีศลุกากรท่ีท่าอากาศ

ยานไมน้่อย หลงัจากตรวจพบวา่ในกระเป๋าเดนิทางท่ีหนกัอึง้ของอินสนธ์ินัน้เต็มไปด้วยก้อนหิน แต่

อินสนธ์ิก็สามารถอธิบายให้เจ้าหน้าท่ีเข้าใจได้ จนสามารถนําหินเหลา่นัน้กลบัมายงัประเทศไทยได้

ในท่ีสุด หลงัจากกลบัมาถึงบ้าน อินสนธ์ิก็ได้นําผลงานสลกัหินจากประเทศซิมบบัเวบางส่วนมา

หลอ่สําริดบ้าง เงินบ้าง เพ่ือทํางานเป็นสร้างสรรค์ศลิปะและงานเคร่ืองประดบัของเขาตอ่ไป51 

ประสบการณ์จากการได้ไปเปิดหเูปิดตาท่ีตา่งประเทศในครัง้นัน้ ได้กลายเป็นแรงบนัดาล

ใจให้กับการสร้างสรรค์ศิลปะชุดใหม่แก่อินสนธ์ิ เม่ือกลบัถึงบ้าน นอกจากอินสนธ์ิจะทุ่มเทความ

สนใจให้กบัการแกะสลกัหินแล้ว เขายงัได้สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมจากไม้มะขามขึน้ชดุหนึ่ง 

อินสนธ์ิปรับแต่งเนือ้ไม้มะขามเพียงเล็กน้อยโดยใช้เล่ือยถากผิวไม้ออก แล้วนําขวดแก้วมาจดัวาง

บนก่ิงก้านของไม้มะขาม จากนัน้จึงนําเทียนไขมาหยดลงบนตาก่ิงก้านท่ีปราศจากใบของ
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ต้นมะขาม และใช้ไฟลนเพ่ือให้เกิดร่องรอยของการไหม้ จนได้สีและลวดลายท่ีเขาต้องการ แตก็่ยงั

คงไว้ซึ่งความงามของพืน้ผิวท่ีเป็นธรรมชาติเดิมของไม้มะขาม อินสนธ์ิได้นําผลงานชุดนีม้าจัด

แสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 

2534 โดยใช้ช่ือผลงานว่า “ดิน น า้ ลม ไฟ” หรือ “The Four Elements” (ภาพท่ี 58) อินสนธ์ิ

นําเสนอผลงานชดุนีใ้นแบบศิลปะจดัวาง (Installation) เขาจดุเทียนไว้ในโพรงไม้เพ่ือให้แสงสว่าง

ส่องอยู่ภายใน นับเป็นการสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้แก่ผู้ ชม อินสนธ์ิกล่าวว่า “นี่เป็นการส่ง

วิญญาณของไม้ไปสู่สวรรค์” 52 

ผลงานชดุ “ดนิ น า้ ลม ไฟ”หรือ “The Four Elements” (ภาพท่ี 58) เป็นผลงานท่ีศิลปิน

ไมไ่ด้เข้าไปจดัการรูปทรงของวสัดมุากนกั เพียงแตต่ดัทอนเฉพาะบางสว่นเทา่นัน้เพ่ือยงัคงแสดงให้

เห็นรูปทรงธรรมชาติดัง้เดิมของไม้มะขาม สิ่งท่ีศิลปินจงใจปรุงแต่งขึน้คือการถากเปลือกนอกให้

เห็นลายไม้ด้านในเพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผิวขรุขระสีนํา้ตาลด้านนอกและผิวเนือ้

เรียบสีขาวด้านในของไม้มะขาม รวมทัง้การใช้ไฟเผาเนือ้ไม้เพ่ือสร้างสีสนัและลวดลายให้แก่พืน้ผิว

ไม้ด้วย การสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะนีก้่อให้เกิดความงามในอีกรูปแบบหนึง่ การจดัวางผลงาน

บนแท่นบ้าง พืน้บ้าง สงูต่ําสลบักนัไป ชวนให้นึกถึงการทําพิธีกรรมบางอย่าง หรืออาจแฝงนยัยะ

บางอยา่งท่ีศลิปินต้องการส่ือสารกบัผู้ชม 

นอกจากนี ้อินสนธ์ิยงัได้นําเอาผลงานแกะสลกัหินจากเมืองกรููเว ประเทศซิมบบัเว (ภาพท่ี 

59) ไปจดัแสดงในงานนิทรรศการครัง้นัน้ด้วย ผลงานแกะสลกัหินถูกนําไปจดัวางไว้ในตู้กระจก

และโหลแก้วทรงส่ีเหล่ียมบ้าง ทรงกระบอกบ้าง และทรงแปดเหล่ียมบ้าง อินสนธ์ิเทกรวดก้อนเล็กๆ 

ไว้ท่ีก้นโหลแก้ว ก่อนวางผลงานแกะสลกัหินทบัไว้ด้านบน จากนัน้จึงเทนํา้ใส่ลงไปในโหลแก้วใน

ระดบัแตกตา่งกนั บ้างก็เททว่มผลงาน บ้างก็เทปร่ิมผลงาน บ้างก็เทเกือบทว่มผลงาน 
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ภาพท่ี 58 ผลงานชุด “ดนิ น า้ ลม ไฟ”หรือ “The Four Elements” , 2534, ประตมิากรรมจดัวาง 
ท่ีมา : ภาพจากวิดิโอ “อยู่แบบศิลป์ อยู่อย่างอินสนธ์ิ” ปี พ.ศ. 2534 อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ 

อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 59 ผลงานการแกะสลกัหินจากเมืองกรููเว (GURUVE)ประเทศซิมบบัเว 

ท่ีมา : ภาพจากวิดิโอ “อยู่แบบศิลป์ อยู่อย่างอินสนธ์ิ” ปี พ.ศ. 2534 อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ 

อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู 

หลงัจากปี พ.ศ. 2534 อินสนธ์ิยงัคงสร้างผลงานประติมากรรมออกมาอย่างตอ่เน่ือง แต่

ในระยะหลังมักจะเป็นผลงานท่ีมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม และส่วนใหญ่จะเป็นผลงานไม้แกะสลัก

ประกอบ อินสนธ์ิได้ให้เหตผุลว่า การสร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็ก ทําให้เขาสามารถแก้ไขปัญหา

หลายๆ อย่างท่ีเกิดขึน้ขณะสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่า อีกทัง้ยังใช้เวลาในการสร้างสรรค์น้อยกว่า

ผลงานขนาดใหญ่ และหากต้องการจะขยายใหญ่ ก็สามารถทําได้ในภายหลงั53 
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ผลงานประติมากรรมไม้แกะสลกัประกอบท่ีทําขึน้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2542 ท่ี

ผ่านมากว่าสามสิบปีนัน้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นผลงานท่ีคอ่นข้างแปลกใหม่ตา่งไป

จากผลงานประติมากรรมไม้ท่อนทึบใหญ่ท่ี อินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ขึน้มาก่อนหน้านี ้ผลงาน

ประติมากรรมไม้ในช่วงนีมี้ขนาดท่ีเล็กลงกว่าเดิมมากหากเปรียบเทียบกับ “เตียงโยก” ผลงาน

ประตมิากรรมไม้ประกอบชิน้แรกท่ีทําขึน้ในปี พ.ศ. 2520 และเพ่ือความคงทนของผลงานในแตล่ะ

ชิน้ สว่นใหญ่อินสนจึงเลือกจะสร้างสรรค์ด้วยวสัดท่ีุทําจากไม้สกั โดยจะแกะสลกัเป็นรูปทรงง่ายๆ 

ไมซ่บัซ้อนมากนกั แล้วจงึนํามาประกอบกนัเป็นผลงานประตมิากรรมท่ีงดงาม    

ผลงานประติกรรมไม้แกะสลกัประกอบ ท่ีอินสนธ์ิสร้างสรรค์ขึน้ในปี พ.ศ. 2520 – 2542 

ถึงจะมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย แตก็่มีความนา่สนใจและดมีูชีวิตชีวาไมไ่ด้จืดชืดแตอ่ย่างใด และถึงแม้จะ

เป็นผลงานท่ีมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้ความรู้สึกถึงความงามในอีกรูปแบบได้ไม่น้อยไปกว่าผลงานท่ีมี

รูปทรงทึบ และโดดเด่นในด้านปริมาตร เอกลกัษณ์ในการสร้างงานประติมากรรมของอินสนธ์ิใน

ช่วงเวลานีคื้อการเน้นรูปทรงง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน ซึ่งเกิดจากการขัดกลึงรูปทรงให้เรียบและโค้งมน

อย่างประณีตด้วยเคร่ืองมือช่างพืน้บ้านล้านเพ่ือเผยให้เนือ้ไม้สกัท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์และ

สวยงาม 

“Untitled I” (ไม่มีช่ือ I ) (ภาพท่ี 60) ผลงานชิน้นีมี้โครงสร้างท่ีไม่ได้ซับซ้อนมากนัก 

ประกอบด้วยไม้ 2 ชิน้ ชิน้แรกมีรูปทรงเรียวยาว ข้างท้ายโค้งมน ตัง้ตรงในแนวดิ่ง ตรงกลางเจาะ

เป็นชอ่งแคบๆ ยาวๆ ทะลไุปอีกด้าน ไม้ชิน้ท่ี 2 มีลกัษณะแบน มีขอบโค้งหยกัไปมา หวัท้ายโค้งมน 

ไม้ชิน้นีเ้สียบอยูใ่นชอ่งแคบๆ ของไม้ชิน้แรก และเช่ือมตอ่กนัด้วยการเข้าเดือยไม้แบบง่ายๆ รูปทรง

ของผลงานชิน้นีช้วนให้นึกถึงคนัโยกนํา้หรือเคร่ืองมือบางอย่างท่ีสามารถโยกขึน้ลงได้ ซึ่งศิลปิน

อาจจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองมือบางอยา่งท่ีได้พบเห็นในชว่งเวลานัน้ก็เป็นได้ ท่ีน่าสนใจ

คือการออกแบบฐานเป็นแท่งส่ีเหล่ียม ซึ่งถึงแม้จะขัดแย้งกับรูปทรงโค้งมนของผลงาน แต่ก็ ให้

อรรถรสในการทศันาย่ิงนกั 

“ไตรมาส” (ภาพท่ี 61)  ผลงานนีป้ระกอบด้วยไม้กลึงขดัผิวเรียบท่ีมีรูปทรงตา่งกนั 3 แบบ 

อนัได้แก่ ฐานทรงกระบอกท่ีตัง้อยูบ่นฐานทรงส่ีเหล่ียมเตีย้ๆ เหนือฐานทรงกระบอกเป็นไม้กลมกลึง
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ทรงสงูเพรียวแหลมเรียวขึน้สูย่อด และไม้กลงึรูปวงโค้ง 2 อนัท่ีนํามาประกบกนัเป็นวงรีตดัเข้ากบัไม้

กลึงกลมทรงสูงด้วยเดือยไม้เล็กๆ การนําเอาองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงแตกต่างกันมาประกอบเข้า

ด้วยกันอย่างได้จงัหวะ สร้างความเป็นเอกภาพให้กับผลงานได้อย่างลงตวั ความขดัแย้งระหว่าง

แท่นฐานทรงส่ีเหล่ียมกับความกลมกลึงของผลงานซึ่งช่วยสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กับ

ภาพรวมของผลงานได้เป็นอยา่งดี 

“Untitled II” (ไมมี่ช่ือ II) (ภาพท่ี 62) เป็นผลงานท่ีเกิดจากการนําองค์ประกอบซึ่งมีรูปทรง

และปริมาตรแตกต่างกันมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อน ผลงานนีป้ระกอบด้วยไม้ทรง

ส่ีเหล่ียมหนาด้านบนโค้งแบบหลงัเต่าซึ่งเป็นแท่นฐานให้กับแผ่นไม้รูปสามเหล่ียมปลายโค้งมน 3 

อนัท่ีเสียบลงบนฐานทรงส่ีเหล่ียมนีใ้นระยะหา่งเทา่ๆ กนั ด้านบนของแผน่สามเหล่ียมทัง้ 3 อนันีถ้กู

เจาะเป็นช่องสําหรับเสียบไม้ยาวหนาทรงสามเหล่ียมท่ีกลึงเหล่ียมและหวัท้ายให้โค้งมน เดือยไม้

เล็กๆ ช่วยทําให้องค์ประกอบ 2 ส่วนนีต้่อติดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนามากยิ่งขึน้ สกรูไม้ขนาด

ใหญ่ท่ีเสียบทะลุเข้าไปตรงกึ่งกลางฐานของไม้สามเหล่ียมทัง้ 3 แผ่นด้านละตวั รวมทัง้ไม้รูปทรง

โค้งคล้ายบูมเมอแรงท่ีประกอบติดตรงกลางช่องระหว่างแผ่นสามเหล่ียมไม่เพียงสร้างความ

ซับซ้อนให้กับภาพรวมของโครงสร้าง แต่ยังช่วยผสานรูปทรงและปริมาตรท่ีแตกต่างกันของ

องค์ประกอบทัง้หมดให้กลมกลืนเข้าด้วยกนัอย่างเป็นเอกภาพอีกด้วย  ลกัษณะการเข้าเดือยแบบ

โบราณเพ่ือตอ่ตดิรูปทรงท่ีซบัซ้อนทัง้หมดเข้าด้วยกนั โดยปลอ่ยให้ส่วนของเดือยโผล่ออกมาให้เห็น 

นบัเป็นเสน่ห์แบบช่างพืน้บ้านท่ีงดงามอย่างหนึ่งท่ีศิลปินจงใจทําประติมากรรม “Untitled II” เป็น

ผลงานไม้สลักประกอบเพียงชิน้เดียวท่ีทาสีย้อมไม้เป็นสีนํา้ตาลแดง อินสนธ์ิได้ยกผลงานชิน้นี ้

ให้กับลูกชายคนเดียวของเขา คือ คุณอินสนธ์ิ จูเนียร์ วู๊ ด ซึ่งอาศัยอยู่ ท่ีนิวยอร์ก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เม่ือครัง้ท่ีเขาเดนิทางมาเย่ียมเยือนอินสนธ์ิผู้ เป็นพอ่ท่ีจงัหวดัลําพนู54 

ผลงาน “Untitled I” และ “Untitled II” ท่ีสร้างขึน้เม่ือ ปี พ.ศ. 2534 ทําให้สามารถสรุปได้

ว่า อินสนธ์ิทดลองสร้างงานประติมากรรมไม้สลักประกอบโดยเร่ิมจากองค์ประกอบท่ีมีรูปทรง

ง่ายๆ ไม่ก่ีตวั จากนัน้จึงพัฒนาผลงานให้มีโครงสร้างซับซ้อนมากขึน้กว่าเดิม รูปทรง ปริมาตร 

ขนาดองค์ประกอบท่ีเล็กใหญ่หนาบางต่างกัน ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเผยให้เห็น

ความสามารถทางเชิงช่าง ความรอบรู้เก่ียวกบัวสัดไุม้เป็นอย่างดี และความช่ําชองในการรวมองค์
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ประอบท่ีมีรูปทรงและปริมาตรแตกต่างกันให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน ประติมากรรมไม้สลกัแนว

นามธรรมของอินสนธ์ิ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้ชมจินตนาการต่อ

วา่ศลิปินต้องการส่ือแสดงอะไรในผลงานของเขา 

 
ภาพท่ี 60 Untitled I, 2534, ไม้แกะสลกัประกอบ, 14 x 28 x 46 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 61  ไตรมาส, 2534, ไม้แกะสลกัประกอบ, 15 x 15 x 51 ซม.  
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 62 Untitled II, 2534, ไม้แกะสลกัประกอบ, 12 x 40.5 x 30 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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“Dynamic” (ภาพท่ี 63) ประกอบด้วยฐานทรงส่ีเหล่ียม ซึง้เป็นท่ีตัง้ของไม้ทรงสงูปลายมน

ไม่หนามาก ไม้สลกัชิน้เล็กๆ หลายชิน้ท่ีตดักลึงให้เป็นรูปทรงโค้งหยกัไปมาถูกนํามาต่อติดกับไม้

ทรงสงูด้วยการเข้าเดือยอยา่งมีศลิปะ การจดัวางองค์ประกอบของผลงานชิน้นี ้เน้นการเคล่ือนไหว

จากด้านล่างขึน้สู่ด้านบน ซึ่งทําให้จินตนาการถึงภาพคนกําลงัปีนป่ายขึน้ไปบนเสาหรือต้นไม้ ซึ่ง

ผลงาน “Dynamic” สะท้อนแนวคดิในการสร้างงานท่ีต้องการนําเสนอภาพพลงัแห่งการเคล่ือนไหว

ท่ีมีชีวิตชีวาผา่นรูปทรงนามธรรมของผลงาน 

“Rocking Sculpture” (ภาพท่ี 64) ผลงานชิน้นีเ้กิดจากการนําไม้สลกัประกอบท่ีมีรูปทรง

เหมือนกัน 4 ชุด มาวางเรียงกันโดยเว้นระยะห่างพองาม ไม้กลมยาวขนาดใหญ่และขนาดเล็กท่ี

เสียบร้อยองค์ประกอบทัง้ 4 ตวันี ้นอกจากฐานจะมีหน้าท่ีเช่ือมองค์ประกอบเข้าด้วยกนัแตย่งัสร้าง

สนุทรียภาพแห่งความแตกต่างระหว่างเส้นโค้งมนและเส้นตรงให้กับภาพรวมของผลงานอีกด้วย  

รูปทรงของไม้สลักประกอบทัง้ 4 ชุดใช้วิธีการจัดวางองค์ประกอบให้เรียงกันเป็นระยะพองาม

ก่อให้เกิดจินตนาการถึงการเคล่ือนไหวของคนท่ีกําลงัทํากิจกรรมอะไรบางอย่างท่ีมีการเคล่ือนไหว

ไปพร้อมๆ กนั เช่น การแข่งเรือหางยาว เป็นต้น รูปทรงโค้งมนของชิน้ส่วนท่ีนํามาประกอบกนัเป็น

ประติมากรรมชิน้นีจ้ะตดักับฐานรูปทรงส่ีเหล่ียมเรียบๆ ท่ีกําหนดให้มีขนาดไม่พอดีกับตวัผลงาน 

แนวคดินีเ้ผยให้เห็นถึงอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินอยา่งชดัเจน 

“Emerging” (ภาพท่ี 65)  และ “Social system” (ภาพท่ี 66) ถึงแม้ผลงาน 2 ชิน้นีจ้ะ

สร้างจากองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงตา่งกนั รวมทัง้เทคนิคท่ีใช้ก็ตา่งกนั นัน่คือขณะท่ี “Emerging” ใช้

วิธีการกลึงไม้ให้กลมและขดัผิววสัดใุห้เงาเกลีย้ง แต ่“Social system” จะเน้นรูปทรงอิสระตาม

ธรรมชาตแิละจงใจไมข่ดัผิวไม้เพ่ืออวดความหยาบของเนือ้ไม้ อยา่งไรก็ตาม ผลงานทัง้สองชิน้นีก็้มี

แนวคิดในการสร้างงานท่ีคล้ายคลึงกัน นัน่คือ การสร้างชดุองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงเหมือนกนั มา

จดัวางให้เกิดพืน้ท่ีว่างภายในผลงาน การนํารูปทรงอิสระเข้ามาเป็นองค์ประกอบในงานช่วยสร้าง

ความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับการสร้างสรรค์ผลงาน 2 ชิน้นี ้รวมทัง้การนําเทคนิค

วิธีการแบบโบราณเชน่ การเข้าไม้ เข้าเดือยมาใช้ในการสร้างงาน 
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ภาพท่ี 63 Dynamic, 2538, ไม้แกะสลกัประกอบ,, 11 x 20.5 x 62 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

 
ภาพท่ี 64 Rocking Sculpture, 2540, ไม้แกะสลกัประกอบ, 62 x 64 x 28 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศลิป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้ อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 65 Emerging, 2540, ไม้แกะสลกัประกอบ, 28 x 64 x 32.5 ซม.  
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

 
ภาพท่ี 66 Social system, 2540 ,ไม้แกะสลกัประกอบ, 10 x 44 x 45 ซม. 
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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“โครงสร้างพญานาค” (ภาพท่ี 67) ผลงานชิน้นีป้ระกอบด้วยชดุไม้สลกัประกอบรูปทรง

เหมือนกนั 4 ชุดท่ีนํามาวางประกอบกันบนแท่นฐานส่ีเหล่ียมหนาหนกั เส้นโค้ง เส้นเว้าท่ีเกิดจาก

รูปทรงองค์ประกอบยอ่ย รวมทัง้ลกัษณะการวางองค์ประกอบเหล่านีใ้ห้คว่ําลง หรือหงายขึน้ สร้าง

จินตนภาพให้ผลงานดูคล้ายกับโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต ดงัท่ีประติมากรได้ตัง้ช่ือผลงานไว้ว่า 

“โครงสร้างพญานาค” 

 “รัว้ยังข้ามได้” (ภาพท่ี 68) ผลงานวางในแนวนอนท่อนไม้ ฐานเป็นไม้หนากลึงหวัท้าย

กลมมน ด้านบนเจาะเป็นรูในระยะหา่งเทา่ๆ กนั สําหรับเสียบแท่งไม้กลึงเล็กๆ 5 อนัซึ่งถกูเช่ือมตอ่

กันด้วยไม้ยาวเล็กๆ 2 อัน ท่ีเสียบทะลุรูท่ีเจาะไว้บนหัวท้ายแท่งไม้ 5 อัน ผลงานชิน้นีต้่างจาก

ผลงานชิน้ก่อนหน้าท่ีเป็นแนวนามธรรมเพราะศลิปินตัง้ใจสร้างผลงานชิน้นีเ้ลียนแบบรัว้จริงๆ ส่วน

แท่งไม้เล็กๆ อีกอันท่ีเสียบผ่านรูท่ีอยู่ตรงกลางของแท่งไม้กลึงเล็กๆ 3 อันเท่านัน้ ฐานวาง

ประตมิากรรมท่ีเป็นเพียงแทน่ไม้ส่ีเหล่ียมขอบแข็งสร้างความแตกตา่งท่ีลงตวัให้กบัรูปทรงกลมกลึง

และผิวท่ีเรียบเกลีย้งของผลงาน 

 “หูเปิด” (ภาพท่ี 69) ผลงานชิน้นีป้ระกอบด้วยลําต้นไม้ท่ีถกูตดัออกผ่าคร่ึง แล้วขดุเนือ้ไม้

ด้านในออกจนกลวงเผยให้เห็นเนือ้ไม้ทัง้ด้านนอกและด้านใน ส่วนล่างเจาะรูกลมทัง้สองด้าน ด้าน

ละ 2 รูเพ่ือเสียบไม้กลงึทอ่นกลมขนาดเล็กเทา่กนัทะลจุากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ส่วนบนเจาะ

ไม้เป็นช่องยาวทัง้ 2 ด้านเพ่ือเสียบแผ่นไม้กว้างหวัท้ายโค้งมน ส่วนของแผ่นไม้ท่ียาวพ้นลําต้นไม้

ออกมาเม่ือมองแล้วทําให้นึกถึงใบหูได้ไม่ยาก ศิลปินออกแบบฐานของผลงานเป็นไม้รูปทรงกลม

ราวกบัจะหวนรําลกึถึงอีกสว่นหนึง่ของต้นไม้ท่ีหายไป 

 “ความฝันท่ีเป็นจริง” (ภาพท่ี 70) ผลงานชิน้นีมี้องค์ประกอบเพียง 5 ชิน้ องค์ประกอบท่ี

มีรูปทรงโค้งเว้าถูกนํามาประกอบเข้าด้วยกันด้วยเดือยขนาดเล็ก ตวัผลงานถูกยึดติดอยู่กับฐาน

ส่ีเหล่ียมจตัรัุสแบบง่ายๆ ด้วยเดือยขนาดเล็ก 2 ตวัเท่านัน้ ด้วยเหตนีุฐ้านตัง้งานจึงกลายเป็นส่วน

หนึง่ของผลงานไปโดยปริยายซึ่งตรงกบัแนวคิดในการสร้างงานของอินสนธ์ิว่าเดือยเล็กๆ สามารถ

ทําให้ผลงานตัง้อยูบ่นฐานไม้ได้ก็คือ “ความฝันท่ีเป็นจริง” นัน่เองรูปทรงรวมของประติมากกรมชิน้
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นีมี้ลกัษณะคล้ายกับก้ามปอูาจจะหมายถึงมือท่ีไขว่คว้าตามความฝัน หรือ เป็นอาการของคนท่ีชู

มือ 2 ข้างขึน้เหนือศีรษะด้วยความดีใจก็เป็นได้ 

เคร่ืองบินของดาวินช่ี (ภาพท่ี 71) เป็นประติมากรรมในแนวตัง้จดัวางบนฐานไม้ทรง

กลมเตีย้ๆ ประกอบด้วยแทง่ไม้ปลายเรียวยอดทู่ ลกัษณะคล้ายยานอวกาศ สองข้างของแท่งไม้ถกู

เจาะเป็นช่องยาวๆ แคบๆ สําหรับเสียบไม้กลึงรูปทรงเรียวยาวปลายแบน 4 อนั ซึ่งถกูประกอบติด

ด้วยเดือยไม้ยาวกับแท่งไม้ทัง้ 2 ข้าง ข้างละ 2 อนั ด้านบน 1 อนั ด้านล่าง 1 อนั เม่ือมองเผินๆ ดู

คล้ายกับแขนขาหรือปีกท่ีย่ืนออกมา ไม้กลึงท่ีนํามาประกอบด้านบนของแท่งไม้ทัง้ด้านซ้ายและ

ขวาจะอยูใ่นลกัษณะชีเ้ฉียงขึน้ด้านบน ส่วนอีก 2 อนัท่ีอยู่ด้านล่างซึ่งมีขนาดยาวกว่าจะมีลกัษณะ

โค้งตวัลงสูพื่น้ 

 
ภาพท่ี 67 โครงสร้างพญานาค, 2542, ไม้แกะสลกัประกอบ, 52 x 60 x 24 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

92.  
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ภาพท่ี 68 รัว้ยังข้ามได้, 2542, ไม้แกะสลกัประกอบ, 9 x 62 x 20 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

91.  

 
ภาพท่ี 69 หูเปิด, 2542, ไม้แกะสลกัประกอบ, 15.5 x 38.8 x 46 ซม.  
ท่ีมา : ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 70 ความฝันท่ีเป็นจริง, 2542 , ไม้แกะสลกัประกอบ, 23 x 52 x 45.5 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

86. 
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ภาพท่ี 71 เคร่ืองบินของดาวินช่ี, 2542, ไม้แกะสลกัประกอบ, ไมท่ราบขนาด 

ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง 

จงัหวดัลําพนู 
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ผลงานประติมากรรมไม้แกะสลกัประกอบของอินสนธ์ิพฒันามาอย่างต่อเน่ืองโดยยงัคง

เอกลักษณ์การเน้นรูปทรงท่ีเรียบง่าย และปริมาตรของวัสดุท่ีกลมกลึงนุ่มนวล รวมทัง้การ

แสดงออกถึงความรัก ความผกูพนัในถ่ินกําเนิดล้านนา นอกจากผลงานประติมากรรมไม้ อินสนธ์ิ

ยงัได้สร้างผลงานโลหะขนาดใหญ่ซึ่งขยายจากแบบร่างจํานวน 20 ชิน้ ซึ่งได้เคยนํามาจัดแสดง

ร่วมกบัแบบร่างประติมากรรมชดุ “ใต้ทะเล” จํานวน 40 ชิน้ ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2542 

ผลงานประตมิากรรมชดุ “ใต้ทะเล” (ภาพท่ี 72) ท่ีสร้างขยายจากต้นแบบขนาดเล็กซึ่งอิน

สนธ์ิทําไว้สมยัพํานกัอยูใ่นสหรัฐอเมริกา นอกจากจะมีขนาดใหญ่มากขึน้กวา่เดิมแล้ว ยงัมีการลงสี

ด้วย โดยผลงานแต่ละชิน้จะให้สีเพียงสีเดียว ส่วนใหญ่มักเป็น สีแดง เหลือง นํา้เงิน หรือเขียว 

ผลงานชดุนีส้ร้างด้วยวิธีการแบบง่ายๆ คือ ใช้แผ่นเหล็กมาตดั ดดั และเช่ือมเป็นรูปทรงตา่งๆ ทรง

กลมบ้าง ทรงกระบอกบ้าง แล้วเคลือบสี ผลงานชดุนีส้ร้างขึน้เพ่ือสนองความต้องการของศิลปินท่ี

อยากขยายแบบร่างเล็กๆ ท่ีเคยได้ทําไว้หลายสิบปีก่อนหน้าให้เป็นผลงานขนาดใหญ่ การทาสี

สดใสให้กับผลงานประติมากรรมชุด “ใต้ทะเล” นอกจากจะเป็นการสร้างความโดดเด่นให้กับ

ผลงาน ยงัเป็นการปอ้งกนัผิวโลหะไมใ่ห้ขึน้สนิมด้วย ซึง่ตา่งจากผลงานประตมิากรรมไม้ของศิลปิน

ของศิลปินท่ีไม่มีการทาสีผิววัสดุเพราะศิลปินต้องการอวดผิววัสดุ และลวดลายท่ีสวยงามตาม

ธรรมชาติของเนือ้ไม้ ผลงานประติมากรรมเหล็กของอินสนธ์ิสะท้อนเอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานด้วยการนําองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกันมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและ

เป็นเอกภาพ เชน่เดียวกบัประตมิากรรมท่ีสร้างจากไม้ของอินสนธ์ิ  
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ภาพท่ี 72 ผลงานประตมิากรรมชดุ “ใต้ทะเล” ขยายขนาดจากแบบร่าง, 2540 – 2542, 
ประตมิากรรมเหล็กเคลือบสี 

ท่ีมา : อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําพนู 
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เชิงอรรถท้ายบทท่ี 3 

 

1ศาสตร์ตราจารย์ชลดู นิ่มเสมอ ผู้สร้างหลกัสตูรและเปิดภาควิชาภาพพิมพ์ ในคณะจิตรกรรมและ

ประตมิากรรม ได้เลา่ถึงความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ในยคุเร่ิมแรก ไว้ดงันี ้“...ศิลปะภาพพิมพ์

เป็นอีกสาขาหน่ึงที่อาจารย์ศิลป์เป็นผู้ริเร่ิมให้มีข้ึนในเมืองไทย จนเจริญก้าวหน้าข้ึนเป็นศิลปะ

สําคญัสาขาหน่ึงในเวลาต่อมา ในเร่ิมแรกภาพพิมพ์เป็นเพียงวิชาโทเล็กๆ วิชาหน่ึงในชัน้เรียนปีที่ 4

ทัง้จิตรกรรมและประติมากรรม เทคนิคก็มีเพียงอย่างเดียวคือ Wood Engraving  เรียกเป็นไทยว่า

การแกะแม่พิมพ์ไม้ และพิมพ์แบบ Relief Process เป็นวิชาที่นกัศึกษารุ่นแรกๆ ไม่ค่อยให้ความ

สนใจนกั อย่างดีก็เอาเคร่ืองมือแกะลงไปบนแผ่นไม้เป็นรูปอะไรก็ได้ แล้วกล้ิงหมึกพิมพ์ออกมา 

เพียงให้รู้ว่าภาพพิมพ์เป็นอย่างไรเท่านัน้ ในปี พ.ศ. 2496 นกัศึกษาทางประติมากรรมชัน้ปีที่ 4  

คนหน่ึง ชื่อ ชลูด น่ิมเสมอ มีนิสยัส่วนตวั ชอบไม้ ชอบเคร่ืองมือบากไม้คมๆ มาก่อน พออาจารย์

ศิลป์ให้เคร่ืองมือแกะไม้ที่เรียกว่า Burin มาชุดหน่ึง ซ่ึงเป็นชุดเดียวกบัที่ท่านเคยใช้สอนนกัศึกษา

รุ่นอื่นมาแล้ว พร้อมกบัไม้ตดัทางเขียงมา 2-3 แผ่น นกัเฉือนไม้คนนัน้ก็ลบัเคร่ืองมือจนคม ฝนผิว

ไม้จนเรียบ แล้วทาด้วยฝุ่ นดํา แล้วลงมือแกะ Burin ตดัเสี้ยนไม้หลดุออกอย่างง่ายดาย ท้ิงให้เห็น

ลายเส้นสีขาวคมชัดไว้บนพื้นสีดํา ย่ิงแกะก็ย่ิงสนุก ย่ิงพิมพ์ย่ิงตื่นเต้นในผลลพัธ์ที่คาดคิดไม่ถึง 

อาจารย์ศิลป์เองก็ตื่นเต้นไปกบัลูกศิษย์ด้วยเมื่อได้เห็นผลงานช้ินเล็กๆ ที่เขานํามาส่ง หลงัจากนัน้

ผลงานภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้ของไทยก็เกิดข้ึน เร่ืองราวที่ใช้เป็นจุดเร่ิมต้นในการแกะ เป็นเร่ือง

ชีวิตไทยๆ ที่นกัศึกษาคนนี้เคยได้สร้างสรรค์ออกมาแล้วในเทคนิคประติมากรรมและจิตรกรรม 

และผลงานภาพพิมพ์ชุดหน่ึงของนกัศึกษาผู้นี้ ก็ได้รับเข้าร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 6 

และต่อมาผลงานภาพพิมพ์ของนกัศึกษาคนเดิม ภาพหน่ึงในจํานวน 11 ช้ินที่เขาส่งเข้าประกวดก็

ได้รับรางวลัเหรียญทองประเภทเอกรงค์ ในการแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 7 เพราะในปีนัน้ยงัไม่มีการ

แบ่งเป็นประเภทภาพพิมพ์ ผลงานช้ินนัน้ของเขาได้สร้างความตื่นเต้นให้กบัวงการศิลปะ และเป็น

แรงจูงใจให้กับศิษย์อาจารย์ศิลป์หลายๆ รุ่นต่อมาเกิดความสนใจในสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

เทคนิคภาพพิมพ์ อีกทัง้การใช้เทคนิคภาพพิมพ์ใช้งบประมาณในการสร้างสรรค์น้อยกว่าผลงาน

ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมอยู่มากทีเดียว ความนิยมในศิลปะภาพพิมพ์มีมากข้ึนทัง้ใน

หมู่ศิลปินและประชาชน เป็นงานที่มีเสน่ห์ สด ใหม่ ราคาอยู่ในระดบัที่คนรักศิลปะจะเป็นเจ้าของ
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ได้ เพราะผลงานช้ินหน่ึงๆ สามารถผลิตเพ่ิมเติมได้หลาย edition ศิลปินผู้บกุเบิกคนนัน้ต่อมาได้

เป็นอาจารย์ในคณะจิตรกรรมฯ จึงทําเร่ืองเสนอทางมหาวิทยาลยัขอเปิดภาควิชาภาพพิมพ์ข้ึนใน

คณะจิตรกรรมฯ และจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2508 หลงัจากการมรณะของอาจารย์ศิลป์ได้ 3 ปี "คณะ

จิตรกรรมและประติมากรรม" ก็ไดเ้ปลีย่นช่ือมาเป็น "คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์" 

นบัแต่นัน้มา...” ชลูด นิ่มเสมอ, ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่  8 15 กันยายน 2546 เร่ือง 

อาจารย์ศิลป์กับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิซซิ่ง, 

2546), 31-33. 

2กมล คงทอง, ศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทย (สงขลานครินทร์ : ฝ่ายเทคโนโลยีทาง

การศกึษา สํานกัวิทยาการบริการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2541), 35. 

3สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558. 

4ผลงานท่ีอินสนธ์ิส่งเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 9 ซึ่งจดัแสดงท่ีหอ

ศลิป์ตรงข้ามตรงข้ามอนสุาวรีย์ทหารอาสา ระหว่างวนัท่ี 15 มีนาคม - 15 เมษายน พ.ศ. 2501 จดั

อยู่ในสาขามัณฑนศิลป์ (Decoration) มีจํานวน 8 ภาพ คือ “องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 1” 

“องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 2” “องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 3” “องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 

4” “องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 5” “องค์ประกอบศิลป์ หมายเลข 6” “องค์ประกอบศิลป์ 

หมายเลข 7” และ “ชีวิตไทย” ดท่ีู คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, การ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาต ิครัง้ท่ี 9 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2501), 11 - 12. 

5ประหยดั พงษ์ดํา (28 ตลุาคม พ.ศ. 2477 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) ศิลปินแห่งชาต ิ

สาขาทศันศลิป์ (ภาพพิมพ์) ประจําปี พ.ศ. 2541 

6ในหนังสือ “แสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 9” หน้า 16 ท่ีจัดทําโดย คณะกรรมการ

ดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2510 ให้ข้อมลูผลงาน  “ชีวิตไทย” ของอินสนธ์ิใช้

เทคนิค “ภาพพิมพ์แกะไม้” แตศ่ลิปินกลา่ววา่ผลงานชิน้นีข้องเขาใช้เทคนิค “จิตรกรรมสีฝุ่ น” 
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7ผลงานจิตรกรรมท่ีอินสนธ์ิส่งเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 11 

ประจําปี พ.ศ. 2503 ซึ่งจัดแสดงท่ีหอศิลป์ กรมศิลปากร มีจํานวน 3 ภาพ คือ “ภาพทิวทัศน์”, 

“ภาพนิ่ง” และ “วัด” ดูท่ี คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ , การแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาตคิรัง้ท่ี 11  (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2503), 12. 

8 วิบลูย์  ลีส้วุรรรณ, “ปกิณกะวิถีของอินสนธ์ิ วงศ์สาม,” ใน การแสดงศิลปกรรมของอิน

สนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542, โครงการเชิดชูเกียรติ การสร้างสรรค์ศิลปกรรม

ของศิลปินไทย ประจําปี พ.ศ. 2550 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ, 8 – 24 

มกราคม 2550 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จํากดั), 18. 

9 มานิตย์ ภู่อารีย์ เกิดเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือด

หวัใจตีบ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นศิลปิน

แหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (ภาพพิมพ์) ประจําปี พ.ศ. 2542 

10“ภาพเอกรงค์ (Monochromes) คือ การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเน้นโทนสีไปทางใดทางหนึ่ง 

มีความกลมกลืนด้วยค่านํา้หนักสีๆ เดียว หรือผสมกับสีอ่ืนอีก 2 - 4 สี แต่สีท่ีนํามาผสมต้อง

สมัพนัธ์กัน คือ เป็นสีท่ีเรียงติดต่อกันในแผนผงัการผสมสีและต้องไม่เป็นสีท่ีตดักันหรือคูป่ฏิปักษ์

กับสีนัน้ และเม่ือผสมกันแล้วจะเป็นสีกลางทัง้หมด” สี แสงอินทร์, เทคนิคภาพพิมพ์และ

แม่พมิพ์กระดาษ (กรุงเทพฯ:  วาดศลิป์, 2546), 38. 

11ผลงานท่ีอินสนธ์ิส่งเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 12 ประจําปี พ.ศ. 

2504 ซึง่จดัแสดงท่ีหอศลิป์ กรมศลิปากร เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2504 มีจํานวน 10 ภาพ เป็น

ภาพเอกรงค์ จํานวน 4 ภาพ  คือ “ทิวทศัน์” “พายแุห่งชีวิต” และ “ต้นไม้” ส่วนภาพพิมพ์มี 6 ภาพ 

คือ “ภาคเหนือ” “ฤดใูบไม้ผลิ” “ดอกไม้” “สถาปัตยกรรมภาคเหนือ” “เด็กๆ” และ “สาวชาวนา” ดู

ท่ี คณะกรรมการดําเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที่ 

12 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2504), 22 - 23. 

12พิธีเปิดนิทรรศการคือ วนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2504 แตน่ิทรรศการจดัแสดงระหว่างวนัท่ี 

10 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 - 4 มกราคม พ.ศ. 2505 ดท่ีู เขมชาติ เทพไชย, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปิน
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นามธรรม นกัเดนิทาง นกัคดิสร้างสรรค์,” ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ: สํานกังาน

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 3. 

13 วิโชค มกุดามณี, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม กบังานวาดเส้น ภาพพิมพ์และจิตรกรรม,” ใน อิน

สนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ, ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 12 กนัยายน – 

27 พฤศจิกายน 2557 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร, 2557), 112. 

14เพ็ญสุภา สุขคตะ, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม 8 ทศวรรษ – 8 พฒันศิลป์,” มติชนสุดสัปดาห์ 

34, 1781 (3 - 9 ตลุาคม 2557): 84. 

1514การเดินทางไปเท่ียวชมภูมิทัศน์ของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ในครัง้นัน้ 

อินสนธ์ิได้ไปเพียงลําพงั สว่นเพ่ือนร่วมเดนิทางได้ขอตวักลบัไปเย่ียมบ้านท่ีกรุงเทพฯ เป็นเวลาหนึ่ง

เดือน และได้กลบัมาหาอินสนธ์ิอีกครัง้เม่ือถึงกําหนดขึน้เรือ, สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศิลปิน, 

6 มิถนุายน 2560. 

16“ควิบสิม์ (Cubism) คือ ความเคล่ือนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง คําว่า Cubism มีรากศพัท์

มาจากภาษาละตนิ Cubus ท่ีแปลวา่ ลกูบาศก์ ดงันัน้ศิลปะลทัธินีจ้ึงมีช่ือเรียกภาษาไทยว่า บาศก

นิยม ศลิปะนีเ้ร่ิมก่อตวัขึน้ในกรุงปารีสราวปี ค.ศ. 1906 มีรากฐานมากจากแนวทางการสร้างสรรค์

ของเซซาน โดนศลิปินจะต้องพยายามค้นหาความงามอนัแท้จริงของรูปทรงท่ีต้องการวาด เน้นการ

ตดัทอนรูปทรงจากธรรมชาต ิโดยจะแสดงโครงสร้างของรูปทรงภายนอกอย่างง่ายๆ เหมือนรูปทรง

เรขาคณิต จากแนวทางดงักล่าวนีทํ้าให้ปาโล ปิคสัโซ (Pablo Picasso, ค.ศ.1881 - 1973) 

และชอร์ช บารค (Georges Braqure, ค.ศ. 1882 - 1963) สองผู้ นําในลทัธินีต้า่งได้ศึกษาและ

พฒันาเพ่ือคล่ีคลายรูปทรงเรขาคณิต สร้างปริมาตรของวตัถแุละมิติในผลงานด้วยการใช้สีในการ

สร้างรูปทรง” จรุงยศ อรัณยะนาค, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย, 

2555) 136. 

17เขมชาติ เทพไชย, ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 4. 
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18UNESCO ย่อมาจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ

(United Nations Educational Scientific and Culture Organization) ก่อตัง้หลงัสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 โดยมีประเทศสมาชิกร่วมก่อตัง้จํานวน 20 ประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมสนัติภาพด้วยการ

สง่เสริมความร่วมมือของนานาชาตด้ิานการศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมเพ่ือให้ทัว่โลกเคารพ

ในความยุติธรรม กฎหมาย สิทธิ และเสรีภาพ ท่ีมนุษย์พึงมีโดยไม่ถือเชือ้ชาติ เพศ ภาษา หรือ

ศาสนา ตามข้อตกลงท่ีบรรดาประเทศผู้ก่อตัง้และร่วมเป็นสมาชิกอง ค์การสหประชาชาติได้ให้

สตัยาบนัผกูพนั  ดท่ีู World Organization, ยูเนสโก (Unesco), เข้าถึงเม่ือ 28 มิถนุายน 2560, 

เข้าถึงได้จาก http://sites.google.com/site/worldlorganization/yu-nes-ko 

19สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2558. 

20เขมชาต ิเทพไชย, ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม, 4. 

21สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2560. 

22วิบูลย์  ลีส้วุรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 13. 

23อ้างจาก สน สีมาตรัง, “บนัทึกชีวิตและผลงานศิลปะของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ส่วนท่ีไม่เคย

เปิดเผย,” ใน อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ, ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

, 12 กนัยายน – 27 พฤศจิกายน 2557 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 

2557), 81. 

24เร่ืองเดียวกนั. หน้าเดียวกนั. 

25เร่ืองเดียวกนั, 81 – 82. 

26เร่ืองเดียวกนั, 82. 

27สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2560. 

28อ้างจาก สน สีมาตรัง, อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ, 82 - 83. 
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29เร่ืองเดียวกนั, 83. 

30เขมชาต ิเทพไชย, ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม, 5. 

31อ้างจาก สน สีมาตรัง, อินสนธ์ิ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ, 84. 

32เร่ืองเดียวกนั, 84. 

33เร่ืองเดียวกนั, 85. 

34เร่ืองเดียวกนั, 86. 

35อินสนธ์ิกล่าวถึงผลงานของเขาท่ีได้นําเอาแม่พิมพ์มาเป็นตวัผลงาน ซึ่งมีลกัษณะเป็น

ประติมากรรมนูนต่ํา ไว้ดงันี ้“...ผมถือว่างานแม่พิมพ์แกะไม้ของผลเป็นงานจิตรกรรม เพราะผม

ไม่ไดนํ้าไปพิมพ์ลงบนกระดาษและทําหลายๆ ก๊อปป้ี งานแม่พิมพ์แกะไม้มีเพียงช้ินเดียวไม่มีก๊อป

ป้ี จึงเป็นงานจิตรกรรม...” เร่ืองเดียวกนั, 87. 

36เร่ืองเดียวกนั. หน้าเดียวกนั 

37ทกัษิณา พิพิธกุล, “อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ,” ใน อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิต

วิญญาณอิสระ, ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 12 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 

2557 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร, 2554), 18. 

38สธีุ คณุาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ : ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจาก

ประเพณีสู่สมัยใหม่, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บ้านหวัแหลม, 2546), 118. 

39พนม สุวรรณนารถ (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 – ปัจจุบัน) เป็นศิษย์รุ่นท่ี 13 ของ

ศาสตราจารย์ศิลป์   พีระศรี เข้าศึกษาท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ในปี

การศกึษา 2499 เพ่ือนร่วมรุ่น ได้แก่  กําจร สนุพงษ์ศรี  พิชยั นิรันต์  อวบ สานะเสน เป็นต้น ดท่ีู 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์, ศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะ คณะจิตรกรรม 

ประตมิากรรม และภาพพมิพ์ (ม.ป.ท., 2546) 20. 
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4039สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2660. 

41ทกัษิณา พิพิธกลุ, อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ, 15. 

42วิชยั สิทธิรัตน์, อินสนธ์ิ วงศ์สาม จิตวิญญาณอิสระ, 76. 

43สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560. 

44สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2559. 

45วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 19. 

46เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 

47อินสนธ์ิ และ เวเนเซีย วอล์คกี ้รู้จกักนัจากการแนะนําของ “ท่านจนัทร์” หรือ หม่อมเจ้า

จนัทร์จิรายวุฒัน์  รัชนี และพบรักกนัในภายหลงัจากการไปมาหาสู่  เน่ืองจากคณุเวเนเทียสนใจใน

ผลงานสร้างสรรค์ของอินสนธ์ิมากจึงทําให้เธอเดินทางไปดงูานของอินสนธ์ิท่ีบ้านบอ่ยครัง้จนเกิด

เป็นความรัก และต่อมาทัง้สองได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกนั, สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, ศิลปิน, 6 

มิถนุายน 2560. 

48ดท่ีู โครงการส่งเสริมศิลปะไทย, ผลงาน อินสนธ์ิ วงศ์สาม : Sleeping, เข้าถึงเม่ือ 6 

สิงหาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  www.thaiartproject.org/inson7.htm. 

49สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2559. 

50สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560. 

51สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559. 

52วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 19. 

http://www.thaiartproject.org/inson7.htm
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53สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560. 

54สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560. 
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บทที่ 4 
การศึกษาวิเคราะห์ผลงานศิลปะของอินสนธ์ิ วงศ์สาม 

 

 อินสนธ์ิ วงศ์สาม เป็นศลิปินท่ีสร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างยาวนานและตอ่เน่ือง การท่ีได้

เกิดมาเป็นลกูของ “สลา่” ทําให้อินสนธ์ิสนใจงานช่างมาตัง้แตว่ยัเด็ก และน่าจะเป็นเหตผุลท่ีทําให้

เขาตัดสินใจเข้าเรียนศิลปะอย่างจริงจังท่ีโรงเรียนช่างศิลป์ จากนัน้จึงเข้าศึกษาต่อในคณะ

จิตรกรรมและประติมากรรม การได้เข้ามาเรียนศิลปะในกรุงเทพฯ ทําให้อินสนธ์ิก้าวเข้าสู่แวดวง

ศิลปะอย่างเต็มตวั ในเวลาต่อมาโดยเร่ิมต้นจากการส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม

แห่งชาติ ซึ่งสมยันัน้นบัว่าเป็นเวทีสําคญัท่ีเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินและนกัเรียนศิลปะได้แสดง

ฝีมือและเผยแพร่ผลงานศิลปะของตนออกสู่สายตาสาธารณชน รางวลัจากเวทีนีคื้อเกียรติยศและ

ความภาคภมูิใจของศลิปิน ศลิปินท่ีมีช่ือเสียงในปัจจบุนัล้วนแจ้งเกิดจากเวทีการประกวดนีม้าแล้ว

ทัง้สิน้ นบัได้ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นส่วนสําคญัในการช่วยขบัเคล่ือนพฒันาการทาง

ศลิปะของประเทศไทยในยคุสมยันัน้อย่างมาก 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจัดขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2492 โดยการริเร่ิมของ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ร่วมกับข้าราชการในกรมศิลปากร จุดประสงค์หนึ่งของการจัด

นิทรรศการทางศลิปะนีก็้ “เพือ่กระตุน้ใหม้หาชนชาวไทย มีความสนใจในศิลปะแบบปัจจุบนั”1 เวที

นีไ้ด้ช่วยพัฒนาการสร้างงานศิลปะในประเทศไทยให้คล่ีคลายจากศิลปะแนวไทยประเพณี

ประยกุต์แบบไทยๆ สู่ความเป็นสมยัใหม่อย่างตอ่เน่ือง ในช่วงเวลานัน้ศิลปินหนุ่มๆ หลายคน เช่น 

ประยูร อุลุชาฎะ สวัสดิ์ ตนัติสุข เขียน ยิม้ศิริ เฟื้อ หริพิทักษ์ ชลูด นิ่มเสมอ ทวี รัชนีกร อนันต์ 

ปาณินท์  ได้แสวงหาความก้าวหน้าเพิ่มเติมด้วยการขอทุนจากมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ ใน

ต่างประเทศ เช่น ทุนบริติสเคาน์ซิล (British Council)ประเทศอังกฤษ ทุนเจ.ดี. ร็อกกีเ้พลเลอร์ 

(J.D.Rockefeller) ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนอิสเมโอ (Is Meo) ประเทศอิตาลี เป็นต้น เพ่ือไปดู

งานและศกึษาตอ่ในตา่งประเทศทําให้ได้รับอิทธิพลทัง้ด้านแนวคิดและรูปแบบการสร้างงานศิลปะ

ร่วมสมยัจากตา่งประเทศมาประยกุต์ พฒันา และคล่ีคลายรูปแบบการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของตวัเองต่อไป นอกจากนัน้ยงัมีส่วนผลกัดนัให้ศิลปะไทยพัฒนา เข้าสู่ความเป็นร่วมสมัยและ
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สากลมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ศิลปะท่ีได้นบัความนิยมในช่วงเวลานัน้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปใน

แนวอิมเพรสชัน่นิสม์ โพสอิมเพรสชัน่นิสม์ และควิบสิม์ ฯลฯ 

การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งจดัขึน้เพียงแค่ปีละครัง้ นบัเป็นช่วงเวลาท่ีสําคญัของ

เหล่าศิลปินและนกัศึกษาศิลปะ ท่ีจะสามารถแสดงฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและแนว

ทางการสร้างสรรค์ท่ีเป็นของตนเองออกมาได้อย่างเต็มท่ี พฒันาการในการสร้างสรรค์ศิลปะของ

อินสนธ์ิมกัจะเก่ียวข้องกบัการเดนิทางทอ่งเท่ียวไปตามสถานท่ีตา่งๆ และการตัง้ถ่ินฐานท่ีพกัอาศยั

ของเขา สถานท่ีเหลา่นีมี้สว่นสําคญัในการสร้างแรงบนัดาลใจ และพฒันาแนวทางในการสร้างงาน

ศิลปะแต่ละช่วงของอินสนธ์ิอย่างชดัเจน และทําให้สามารถแบง่ผลงานของอินสนธ์ิออกได้เป็น 5 

ยุค ดังนีคื้อ ยุคศิลปากร (พ.ศ. 2498 -2504) ยุคแห่งการเดินทางแสวงหาประสบการณ์ใน

ตา่งประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517) ยคุคืนสูร่ากเหง้าและเข้าป่า (พ.ศ. 2517 - 2520) ยคุออกจากป่า

คืนสู่ถ่ิน (พ.ศ. 2520 - 2533) และยุคเปิดรับประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์งานในแนวใหม ่

(พ.ศ. 2533 - 2542)  

ยคุแรกของการสร้างสรรค์ หรือ ยคุศิลปากร (พ.ศ. 2498 - 2504) 

ผลงานในยคุนีจ้ะมีทัง้จิตรกรรมสีฝุ่ นและภาพพิมพ์แกะไม้ เนือ้หาจะเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบ

ไทยๆ รูปแบบการสร้างงานจะเป็นแบบไทยประเพณีประยุกต์ เช่น “ชีวิตไทย” (ภาพท่ี 16) ซึ่ง

นําเสนอภาพการทํากิจกรรมในครัวเรือนของครอบครัวหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในเรือนไทย สะท้อน

บรรยากาศของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ท่ีเป็นครอบครัวใหญ่  “ภาคเหนือ” (ภาพท่ี 18) แสดงวิถีชีวิตของ

ผู้คนทางภาคเหนืออนัเป็นบ้านเกิดของอินสนธ์ิเอง การแตง่กายของบคุคลและบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยั

ในภาพสามารถบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของชาวพืน้เมืองทางภาคเหนืออย่างชดัเจน และ “ท่าพระ” 

(ภาพท่ี 22) นําเสนอภาพของเด็กและสตรีในอิริยาบทตา่งๆ ส่วนใหญ่จะถือกระบงุหรือกระจาดไว้

ในมือ ฉากหลงัมีลกัษณะคล้ายกําแพงวดั บริเวณท่ีเด็กและผู้หญิงยืนอยู่ก็มีลกัษณะคล้ายลานวดั 

เพราะพืน้ปกูระเบือ้งขนาดใหญ่ จากช่ือผลงานทําให้สนันิฐานว่า อาจเป็นภาพภายในวดัใดวดัหนึ่ง

ท่ีตัง้อยู่ในเขตท่าพระก็ได้ ผลงานทัง้ 3 ชิน้ “ชีวิตไทย” “ภาคเหนือ” และ “ท่าพระ” มีรูปแบบ 

เนือ้หา และขนาดของภาพคล้ายกนั  
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รูปแบบการสร้างงานแบบไทยประเพณีประยุกต์และเนื อ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบไทยๆ 

กําลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานัน้ดงัจะเห็นได้จากผลงานจิตรกรรมของศิลปินยคุนัน้

หลายคน เช่น เขียน ยิม้ศริ ชิต เหรียญประชา ประสงค์ ปัทมานชุ ชลดู นิ่มเสมอ มานิตย์ ภู่อารีย์ 

และประหยดั พงษ์ดํา เป็นต้น สว่นใหญ่มกัจะให้ช่ือผลงานในลกัษณะนีว้่า “ชีวิตไทย” ด้วยเช่นกนั 

อินสนธ์ิน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างงานชุดนีจ้ากผลงานของศิลปินเหล่านี ้โดยเฉพาะ 

“ตาลสด” (ภาพท่ี 73) ผลงานของ มานิต ภู่อารีย์ ท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองการแสดงศิลปกรรม

แหง่ชาต ิครัง้ท่ี 10 ประจําปี พ.ศ. 2502 และ “ชีวิตไทยประจ าวัน (ชาวสวน)” (ภาพท่ี 74) เพราะ

ผลงานทัง้สองชิน้นีมี้ลกัษณะคล้ายกับผลงาน “ชีวิตไทย” “ภาคเหนือ” และ “ท่าพระ” ของอิน

สนธ์ิไมน้่อย ทัง้รูปแบบและเนือ้หาท่ีมีความเป็นไทยประเพณีประยกุต์แบบร่วมสมยั  รวมทัง้ขนาด

ของภาพท่ีมีความยาวมากกวา่ความกว้างมาก  นอกจากนีย้งัมีผลงานของศิลปินอีกหลายๆ คนใน

ยคุนัน้ท่ีสร้างสรรค์ผลงานแนวนีเ้ช่นกัน เช่น ผลงาน “เพื่อน” (ภาพท่ี 75) ของนเรศร์ วงษ์สวรรค์ 

และ ผลงาน “ความงามบนบาทวิถี” ของ ประพนัธ์ ศรีสตุา (ภาพท่ี 76) เป็นต้น สมยันัน้นอกจาก

ผลงานแนวไทยประเพณีประยุกต์แล้ว ผลงานแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ก็ได้รับความนิยมมากในหมู่

ศลิปินไทยด้วยเชน่กนั  

 

ภาพท่ี 73 “ตาลสด”, 2502, มานิต ภู่อารีย์, สีฝุ่ นบนกระดาษอดั, 61 x 239 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 163. 
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ภาพท่ี 74 “ชีวิตไทยประจ าวัน (ชาวสวน)”, 2502, มานิต ภู่อารีย์, สีฝุ่ นบนกระดาษอดั, 62 x 
247 ซม. 
ท่ีมา : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

กรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 75 “เพื่อน”, 2505, นเรศร์ วงษ์สวรรค์, สีโปสเตอร์, 54 x 78 ซม. 
ท่ีมา : หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 - 2541(กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 161. 
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ภาพท่ี 76 “ความงามบนบาทวิถี”, 2505, ประพนัธ์ ศรีสตุา, ภาพพิมพ์แกะไม้, 120 x 130 ซม. 
ท่ีมา : หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 - 2541(กรุงเทพฯ: 

อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 163. 

นอกจากผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวิถีไทยแล้วยงัมีผลงานภาพพิมพ์ “วัด” (ภาพท่ี17) ซึ่ง

อินสนธ์ิได้รับแรงบนัดาลใจมาจากวดัสทุศันเทพวรารามราชวรวิหาร หรือท่ีรู้จกัในช่ือสัน้ๆ ว่า "วดั

สทุศัน์" หรือ "วดัเสาชิงช้า" แม้ภาพนีไ้ม่มีภาพคนอยู่ในภาพดงัเช่นผลงาน “ชีวิตไทย” (ภาพท่ี 16) 

“ภาคเหนือ” (ภาพท่ี 18) และ “ท่าพระ” (ภาพท่ี22) ก็ตาม แตภ่าพสถปูหินทรงสงูแบบจีน 4 องค์ 

ท่ีตัง้เรียงรายตามแนวกําแพงด้านหน้าพระอุโบสถ ท่ีมีหลังคาลดหลั่นลงมาเป็นชัน้ๆ ก็สามารถ

สะท้อนภาพความเงียบความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวพุทธได้ เป็น

อยา่งดี นอกจากนีอ้าจเป็นความตัง้ใจของอินสนธ์ิท่ีจะบนัทึกภาพวดัสทุศัน์ท่ีเขามีความผกูพนัมาก

เป็นพิเศษไว้เป็นท่ีระลกึ  เพราะท่ีน่ีเคยเป็นทัง้ท่ีพํานกัพกัพิงและอู่ข้าวอู่นํา้สําคญัของอินสนธ์ิตัง้แต่

สมยัยงัเรียนอยูท่ี่วิทยาลยัชา่งศลิป์จนกระทัง่เรียนจบปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร 

ในปี พ.ศ. 2504 ศิลปินกลุ่มมกักะสนัท่ีร่วมก่อตัง้ Bangkok Art Center แกลเลอร่ีเอกชน

แหง่แรกของประเทศไทย ได้ให้ทนุสนบัสนนุแก่อินสนธ์ิจํานวน  800 บาท ทําให้อินสนธ์ิมีโอกาสได้

เปิดประสบการณ์ชีวิตด้วยการท่องเท่ียวไปทัว่ภูมิภาคของประเทศจากเหนือจรดใต้ ซึ่งทําให้ช่วงนี ้
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เนือ้หาในการสร้างสรรค์ผลงานของอินสนธ์ิได้เปล่ียนจากวิถีชีวิตไทยไปเป็นผลงานท่ีนําเสนอแรง

บนัดาลใจจากธรรมชาตซิึง่เขาได้พบเห็นระหวา่งการเดนิทางทัง้ความสวยงาม ทัง้ความแห้งแล้งใน

ธรรมชาตท่ีิมนษุย์ต้องเผชิญ เช่น “ฤดใูบไม้ผลิ” และ “อีสาน” “ฤดูใบไม้ผลิ” (ภาพท่ี 19) นําเสนอ

ภาพฝงูนกกําลงับนิกลบัรังซึง่อยูบ่นคาคบต้นไม้ใหญ่ท่ีแผก่ิ่งก้านสาขาเตม็พืน้ท่ีภาพ ภาพฝงูนกบิน

วนเวียนเหนือยอดไม้ราวกบักําลงัหยอกล้อกับสายลมท่ีพดัผ่านก่ิงก้านและใบของต้นไม้ เป็นภาพ

ความประทบัใจระหว่างการเดินทางของอินสนธ์ิ ซึ่งคงทําให้เขารู้สึกคิดถึงบ้านอยู่ไม่น้อย “อีสาน” 

(ภาพท่ี 20) เป็นภาพท่ีอินสนธ์ิบนัทึกประสบการณ์ท่ีพบเห็นในการเดินทางออกมาในแนวไทย

ประเพณีประยกุต์ ภูมิประเทศซึ่งเป็นท่ีราบสูงของอีสาน ส่งผลให้พืน้ท่ีส่วนใหญ่ขาดแคลนนํา้ ไม่

สามารถปลกูข้าวหรือพืชผลได้ตลอดทัง้ปี ยิ่งบ้านไหนลูกมากก็ยิ่งยากจน ภาพพืน้ดินท่ีแตกระแหง

และภูเขาท่ีไร้ต้นไม้ปกคลมุในฉากหลงั สะท้อนสภาพความแห้งแล้ง ไร้ความอดุมสมบรูณ์ของผืน

แผ่นดิน เช่นเดียวกับภาพเด็กและผู้ ใหญ่ท่ีผอมแห้ง ซึ่งบ่งบอกถึงความอดอยาก ยากจนของชาว

อีสานท่ีต้องเผชิญกับธรรมชาติอันโหดร้ายได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่า ผลงานของอินสนธ์ิในยุค

แรกเร่ิมนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพพิมพ์แนวประเพณีนิยมท่ีนําเสนอเนือ้หาเก่ียวกับวิถี

ชีวิตประจําวนัของชาวบ้านทัง้ในเมืองและชนบทท่ีมีความเรียบง่ายและตรงไปตรงมา 

ระหว่างการเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ตัง้แต่เหนือจรดใต้ของประเทศไทย อินสนธ์ิ

ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้จํานวนมากทัง้ภาพร่าง ภาพเขียนลายเส้น จิตรกรรมสีฝุ่ น สีนํา้ และภาพ

พิมพ์ไม้ ปลายปี พ.ศ. 2504 หลังจากอินสนธ์ิจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

ศลิปากร  ผลงานเหลา่นีถ้กูนํามาจดัแสดงในนิทรรศการ "Thailand Panorama" โดยการสนบัสนนุ

ขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีสํานกังาน  อ.ส.ท. นิทรรศการเปิดแสดงเม่ือ

วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 

ยุคแห่งการเดนิทางแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517)  

ถือเป็นช่วงเวลาสําคญัท่ีอินสนธ์ิจะพัฒนาผลงานจากรูปแบบไทยประเพณีประยุกต์สู่

สากล หลังจากท่ีอินสนธ์ิกลับมาจากการไปหาประสบการณ์ทั่วประเทศไทยได้ระยะหนึ่งแล้ว 

จากนัน้อีกไม่นานเขาก็ต้องสูญเสียศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาจารย์ผู้ เป็นท่ีรักยิ่งไป ทําให้อิน
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สนธ์ิเสียใจอย่างมาก ต่อมา เขาก็มีความคิดท่ีจะเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ใหม่ใน

ต่างประเทศ โดยได้ตัง้เป้าหมายปลายทางสุดท้ายของเขาไว้ท่ีประเทศอิตาลี บ้านเกิดของ

ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี นัน่เอง ความมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะเดินทางออกไปเผชิญโลกกว้างท่ีกว้างกว่า

ในรัว้มหาวิทยาลยั กว้างออกไปกว่าพืน้ท่ีเหนือจรดใต้ของประเทศไทยท่ีเขาเคยได้ไปมา นบัเป็น

การท้ายทายและเปิดโอกาสครัง้สําคญัให้แก่ตนเองของอินสนธ์ิ โลกกว้างท่ีอินสนธ์ิเคยรู้จกัเพียงแค่

จากตวัหนงัสือและคําบอกเล่าของอาจารย์ ความท้าทายท่ีเต็มไปด้วยอปุสรรค แตก่ลบัคุ้มคา่มาก

เม่ือเทียบกบัประสบการณ์ความรู้ท่ีอินสนธ์ิจะได้กลบัมา 

ราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505  เม่ือเตรียมความพร้อมทุกอย่างเสร็จ อินสนธ์ิจึงได้ออก

เดินทางจากกรุงเทพโดยรถไฟไปยงัเกาะปีนงั ประเทศมาเลเซีย แล้วลงเรือตอ่ไปยงัเมืองกลักตัตา 

ประเทศอินเดีย จากนัน้จึงเดินทางด้วยรถสกู๊ตเตอร์มุ่งไปทางทิศตะวนัตกเร่ือยๆ จนถึงกรุงนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย การเดินทางไปยงัยุโรปด้วยรถสกู๊ตเตอร์ทัง้ท่ีควรจะเป็นเคร่ืองบิน ทําให้อินสนธ์ิมี

โอกาสแวะเท่ียวชมงานศิลปะทัง้เก่าและใหม่  ตลอดจนโบราณสถานต่างๆ และระหว่างท่ีขบัรถ

ท่องเท่ียวไปยังเมืองต่างๆ ของอินเดียนัน้ อินสนธ์ิก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปด้วย ส่วนใหญ่

มักจะเป็นภาพร่าง ภาพเขียนลายเส้น และภาพพิมพ์   ขณะเดียวกันเขาได้เร่ิมพัฒนารูปแบบ

ผลงานจากแนวไทยประเพณีประยกุต์มาเป็นแบบสมยัใหม่ หรือ “Modern art”  ดงัจะเห็นได้จาก

ผลงาน  "แรงบันดาลใจจากรถขายของในอินเดีย" (ภาพท่ี 23) ซึ่งพอจะเห็นเค้าภาพรถยนต์

บรรทุกขนาดเล็กท่ีบรรทุกสินค้าไว้มากมายจนเต็มรถ ความน่าสนใจของภาพนีอ้ยู่ ท่ีความ

เคล่ือนไหวภายในภาพตัง้แต่โครงสร้างของเส้น นํา้หนักของแสงเงา ซึ่งส่ือถึงความเร็วของรถท่ี

กําลงัเคล่ือนท่ี แนวทางการสร้างงานในลกัษณะนีเ้ผยให้เห็นแรงบนัดาลใจจากรูปแบบการสร้าง

งานแนวฟิวเจอร์ริสม์2  ท่ีได้รับความนิยมในทวีปยุโรประหว่างปี ค.ศ. 1909 – 1914 เช่น ผลงาน  

“Horse and Rider or Red Rider” (ภาพท่ี 77) ของคาร์โล คาร์รา (Carlo Carra, ค.ศ. 1881 – 

1966) , “Dog on a Leash” (ภาพท่ี 78) และ “Speed of an Automobile and Light”(ภาพท่ี 79)  

ของจาโคโม บลัลา(Giacomo Balla, ค.ศ. 1871 - 1958) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอินสนธ์ิน่าจะได้

พบเห็นผลงานศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลของศิลปะเหล่านีร้ะหว่างการเดินทางแล้วนํามาทดลองใช้ใน

ผลงานของตนเองก็เป็นได้    
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ภาพท่ี 77 “Horse and Rider or Red Rider”, 1913, Carlo Carra, tempera and ink on woven 
paper 
ท่ีมา : Cult of arttt, ลัทธิฟิวเจอร์ริสม์, เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/cultofarttt/laththi-fiw-cexr-ri-sm-

futurism/CarloCarra1.jpg?attredirects=0  

 

https://sites.google.com/site/cultofarttt/laththi-fiw-cexr-ri-sm-futurism/CarloCarra1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/cultofarttt/laththi-fiw-cexr-ri-sm-futurism/CarloCarra1.jpg?attredirects=0
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ภาพท่ี 78 “Dog on a Leash”, 1912, Giacoma Balla, Oil on canvas, 89.9 x 109.9 cm, 
Buffalo Fine Art Acdemy 
ท่ีมา : ArtStack, Dynamism of a dog on a leash, เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://theartstack.com/artist/giacomo-balla/dynamism-of-a-dog-on-a-leash 

 
ภาพท่ี 79 “Speed of an Automobile and Light”, 1913, Giacoma Balla, Oil on canvas,  
80 x106.8 cm.  

ท่ีมา : ArtStack, Speed of an Automobile, เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://theartstack.com/artist/giacomo-balla/the-speed-of-an-automobile 

https://theartstack.com/artist/giacomo-balla/dynamism-of-a-dog-on-a-leash
https://theartstack.com/artist/giacomo-balla/the-speed-of-an-automobile
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"แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอินเดีย" (ภาพท่ี 24) แสดงให้เห็นความเด็ดขาดใน

การเขียนลายเส้นและการลงนํา้หนกัแสงและเงาภายในภาพของอินสนธ์ิได้เป็นอย่างดี ถึงแม้อิน

สนธ์ิจะไม่ได้กล่าวถึงช่ือของสถาปัตยกรรมนี ้แต่ลกัษณะโครงสร้างของอาคารทําให้สนันิฐานว่า

น่าจะเป็นทชัมาฮาล สสุานหินอ่อน ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพราะทชัมาฮาลตัง้อยู่ริม

ฝ่ังแมนํ่า้ยมนุา เมืองอคัรา แคว้นอตุตรประเทศ ซึ่งเป็นทางท่ีอินสนธ์ิต้องข่ีรถสกู๊ตเตอร์ผ่านก่อนถึง

กรุงนิวเดลี และอินสนธ์ิก็ไม่น่าจะพลาดโอกาสท่ีจะไปเยือนและบนัทึกภาพความทรงจําจากสถาน

ท่ีนี  ้ผลงานชิน้นีเ้ ขียนในแนวศิลปะสมัยใหม่เช่นกัน อินสนธ์ิให้ความสําคัญกับโครงสร้าง

สถาปัตยกรรม ท่ีมีความเป็นเหล่ียมเป็นมมุ มีความลกึความตืน้ และมีรายละเอียดทางโครงสร้างท่ี

ซบัซ้อน การเขียนภาพแบบทิง้รายละเอียดจนดคูล้ายภาพร่างในลกัษณะนีทํ้าให้ผลงานชิน้นีจ้ดัอยู่

ในแนวก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) 

ประสบการณ์จากการได้เดินทางออกไปท่องโลกของอินสนธ์ิ ตลอดจนความประทบัใจใน

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้ คนต่างชาติต่างภาษา ท่ีอินสนธ์ิได้พบเห็นในประเทศอินเดีย

ขณะนัน้ คือแรงกระตุ้ นสําคัญท่ีทําให้เขามีความอยากทดลองสร้างสรรค์ผลงานในแนวอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากท่ีเคยทํามาโดยตลอด จนเกิดเป็นผลงาน "แรงบันดาลใจจากรถขายของใน

อินเดีย" และ "แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอินเดีย" การสร้างงานในรูปแบบสมัยใหม่

ส่งผลให้อินสนธ์ิสามารถพฒันาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะของตนได้อย่างอิสระ และทําให้

เขาคอ่ยๆ หลดุพ้นจากการสร้างงานแบบไทยประเพณีประยกุต์ไปทีละน้อย น่าเสียดายท่ีผลงานทัง้ 

2 ชิน้ อนัเป็นหลกัฐานของการได้ไปเยือนประเทศอินเดียของอินสนธ์ิ ปัจจุบนัได้สูญหายไปแล้ว 

เหลือแตเ่พียงภาพถ่ายเทา่นัน้ 

ในปี พ.ศ. 2505 เม่ืออินสนธ์ิเดินทางมาถึงกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน 

เขาได้รับโอกาสให้ออกแบบโปสเตอร์ให้กับองค์การท่องเท่ียวของอิหร่านโดยการว่าจ้างของ

องค์การยเูนสโก (UNESCO) โปสเตอร์ท่ีอินสนธ์ิออกแบบให้กบัองค์การท่องเท่ียวของอิหร่านเพ่ือ

ใช้ในการประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียว เป็นภาพพิมพ์แกะไม้รูปหวัววัขนาดใหญ่ท่ีมีลวดลายประดบั

งดงาม (ภาพท่ี 26) ซึง่อินสนธ์ินา่จะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหวัเสาสลกัหินรูปหวัววัคู ่(ภาพท่ี 80

และ 81) ท่ีเคยประดบัท้องพระโรงในพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส (Persepolis) และพระราชวงัในเมือง 
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SuSa ของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณ นับได้ว่าอินสนธ์ิสามารถจับประเด็นการโ์ษณาการ

ทอ่งเท่ียวของประเทศอิหร่านผา่นผลงานศลิปะซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกของประเทศนีไ้ด้อย่างดีเย่ียม 

ประติมากรรมเปอร์เซียโบราณส่วนใหญ่จะทําหน้าท่ีประดบัตกแตง่อาคาร โดยเฉพาะหวัเสา ท่ีมกั

แกะสลกัเป็นรูปหวัสตัว์อย่างงดงาม น่าช่ืนชมความฉลาดเฉลียวของอินสนธ์ิท่ีนําเอาผลงานมาท่ีมี

ช่ือเสียงไปทั่วโลกของเปอร์เซียมาเป็นองค์ประกอบหลกัของโปสเตอร์ ลวดลายอนัเกิดจากทศัน

ธาตตุา่งๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม วงรี  ช่วยสร้างความโดดเด่นและความเป็นงานร่วมสมยั

ให้กบัหวัววัขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ผลงานชิน้นีจ้ะเป็นเพียงภาพพิมพ์ขาวดํา แตก็่สามารถ

นําเสนอจดุเดน่ท่ีสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของชาวเปอร์เซียเพ่ือให้ผู้ชมใคร่เดินทางมา

สมัผสัความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรเก่าแก่บนผืนแผ่นดินอิหร่านได้อย่างดีเย่ียม 

และทําให้ผลงานการออกแบบชิน้นีข้องอินสนธ์ิได้รับความช่ืนชมจากผู้วา่จ้างเป็นอยา่งมาก 

 
ภาพท่ี 80 รูปหวัววัศลิปะเปอร์เซียโบราณ 
ท่ีมา : อารยธรรมเมโสโปเตเมีย, เข้าถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.sites.google.com/site/ploywokk/ch/ng 

 

 

http://www.sites.google.com/site/ploywokk/ch/ng
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ภาพท่ี 81 หวัเสาสลกัหินรูปหวัววัคูท่ี่เคยประดบัท้องพระโรงในพระราชวงัเปอร์ซีโปลิส, 
ท่ีมา :  Beest Holle, Gérurd Du Ry vam. Kunstgeschichte.Vonden Anfangen bis zur 

friilum (Mittelalter.Stuttgart : ParKland Verlag, 1981), 72. 

 

อินสนธ์ิพํานกัอยูใ่นประเทศอิหร่านเป็นเวลา 2 เดือน ช่วงเวลานีเ้ขาได้เดินทางไปเย่ียมชม

โบราณสถานต่างๆ หลายแห่ง ประสบการณ์จากการได้พบเห็นและศึกษาศิลปะเปอร์เซียโบราณ 

ลวดลายเรขาคณิตในงานศิลปะ และศิลปะการเขียนอักขระของชาวอาหรับได้กลายมาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินผู้ นีใ้นเวลาตอ่มาและจวบจนถึงปัจจบุนั  
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เม่ืออินสนธ์ิเดินทางจากอิหร่านมาถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในปี พ.ศ. 2506 เขาได้

ท่องเท่ียวในประเทศนีน้านเกือบ 2 เดือน เพ่ือเย่ียมชมและศึกษาสถานท่ีสําคญัต่างๆ จากนัน้ได้

เดินทางไปยงัเกาะคอร์ฟู (Corfu) และใช้ชีวิตอยู่ท่ีนัน่เป็นเวลานานถึง 6 เดือน ตลอดระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูท่ี่นัน่ อินสนธ์ิก็ยงัเป็นอินสนธ์ิ ท่ียงัคงชา่งสงัเกตสิ่งตา่งๆ รอบข้าง และสามารถนําสิ่งท่ีพบ

เห็นและประสบการณ์ท่ีได้รับมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อยู่ตลอดเวลา 

อินสนธ์ิน่าจะได้รับการต้อนรับจากผู้คนท่ีนัน่เป็นอย่างดีจนทําให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ีเมืองนัน้

ได้เป็นระยะเวลายาวนานถึงคร่ึงปีทีเดียว   

ความประทบัใจในธรรมชาติ ความเป็นมิตร และวิถีชีวิตของชาวประมงบนเกาะคอร์ฟูถูก

บนัทกึไว้ในผลงานภาพเขียนลายเส้นและภาพพิมพ์ไม้หลายชิน้ซึ่งอินสนธ์ิสร้างขึน้ท่ีนัน่ อินสนธ์ิได้

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ท่ีได้แรงบนัดาลใจมา

จากการออกทะเลไปจบัปลากบัชาวประมงของเกาะคอร์ฟูจํานวน 3 ภาพ คือ “แมวกินปลา ปลา

กินแมว” (ภาพท่ี 27)  “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : เวียนว่ายตายเกิดไม่จบ

สิน้” (ภาพท่ี 28) และ “ปลาตายอยู่บนเรือ : ปลาไม่มีน า้ให้แหวกว่ายก็ตาย” แตน่่าเสียดายท่ี

ผลงาน “ปลาตายอยู่บนเรือ : ปลาไม่มีนํา้ให้แหวกว่ายก็ตาย” ได้สูญหายไปแล้ว  และไม่มี

ภาพถ่ายหลงเหลือไว้ให้ศกึษาแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลงาน 2 ชิน้ท่ีเหลือก็ยงัแสดงให้เห็นพฒันาการ

ในการสร้างสรรค์ผลงานในช่วงนีข้องอินสนธ์ิได้อย่างชดัเจนว่าได้เร่ิมเข้าสู่รูปแบบนามธรรมแล้ว 

แตย่งัไมไ่ด้พฒันาเป็นรูปแบบนามธรรมบริสทุธ์ิ เพราะองค์ประกอบภายในภาพยงัคงแสดงให้เห็น

รูปทรงธรรมชาติอยู่  ท่ีน่าสนใจคือ การนําเสนอเนือ้หาเชิงแสดงสัจธรรมของชีวิตผ่านภาพเล่า

เร่ืองวฏัจกัรการกินกนัเป็นทอดๆ ของสิ่งมีชีวิต กเดินทางท่องเท่ียวของอินสนธ์ิผ่านหลายประเทศท่ี

มีพฒันาการทางศลิปะเข้าสูค่วามเป็นสากลแล้ว ทําให้ศลิปินหนุ่มได้มีโอกาสเปิดหเูปิดตา และเร่ิม

รับอิทธิพลจากกระแสศลิปะใหม่ๆ  ซึง่มีรูปแบบสร้างสรรค์อนัทนัสมยัตา่งจากศิลปะร่วมสมยัไทยใน

ขณะนัน้ ท่ีส่วนใหญ่มกัเป็นผลงานแนวอิมเพรสชัน่นิสม์ คิวบิสม์ หรือแบบไทยประเพณีประยุกต์ 

ถึงแม้ศลิปะแนวนามธรรมจะเร่ิมมีปรากฏให้เห็นบ้างแล้วในประเทศไทย ดงัจะเห็นได้จากผลงานท่ี

ส่งเข้าประกวดในงานศิลปกรรมแห่งชาติตัง้แต ่พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา แตก็่ยงัไม่ได้รับการยอมรับ

และเป็นท่ีนิยมมากนกั ตวัอยา่งผลงานแนวนามธรรมของไทยในช่วงเวลานัน้ เช่น “ผนังและความ
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ศรัทธา” (ภาพท่ี 82) ของ พิชยั นิรันดร์ ท่ีได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบัหนึ่งเหรียญทอง ประเภท

จิตรกรรมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ท่ี 14 ปี พ.ศ. 2506 และผลงาน “ทราย” (ภาพท่ี 

83)  ของ พจน์ สว่างวงศ์ ท่ีได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดบัสองเหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ จาก

การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 16 ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การท่ีศิลปินไทยเลือก

รับรูปแบบการสร้างงานศิลปะสมัยใหม่มาจากตะวนัตกโดยไม่ได้พัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์

ศลิปะท่ีเป็นของตนเอง จงึทําให้ศลิปะสมยัใหม่ในประเทศไทยมีพฒันาการคอ่นข้างล่าช้าตามหลงั

ศลิปะสมยัใหมใ่นตา่งประเทศหลายสิบปี 

 
ภาพท่ี 82 “ผนังและความศรัทธา”,  2506, พิชยั นิรันดร์, สีนํา้มนั , 78 x 120 ซม. 
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9 , พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 98. 
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ภาพท่ี 83 “ทราย”,  2508, พจน์ สวา่งวงศ์, ภาพพิมพ์แกะไม้, 105  x 127 ซม. 
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 98. 

ในช่วงเวลาเดียวกันนีอิ้นสนธ์ิยังได้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ก่ึงนามธรรมท่ี

น่าสนใจอีก 2 ชิน้ คือ “ความบันดาลใจจากอินเดีย” (ภาพท่ี 29)  และ “ความบันดาลใจจาก

พม่า” (ภาพท่ี 30) ผลงานทัง้สองชิน้นีถ้ึงแม้จะเป็นการสร้างจากความประทบัใจในประเทศพม่า

และอินเดียย้อนหลงัก็ตาม แต่ก็เผยให้เห็นพฒันาการทางรูปแบบการสร้างงาน ท่ีเร่ิมเข้าสู่ความ

เป็นนามธรรมมากกว่าผลงานชดุ “แมวกินปลา ปลากินแมว” (ภาพท่ี 27)  “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 

ปลาเล็กกินปลาใหญ่ : เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิน้” (ภาพท่ี 28) ค่อนข้างมาก ดงัจะเห็นได้จาก 

ผลงาน “ความบันดาลใจจากอินเดีย” ท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปทรงของเล่นรูปสตัว์ตา่งๆ ให้ผสาน

เข้ากับรูปทรงเรขาคณิตแบบง่ายๆ ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนือ้เดียวกัน รวมทัง้การจัดวาง

องค์ประกอบท่ีมีชัน้เชิงมากขึน้กว่าเดิม เช่น “ความบันดาลใจจากพม่า” องค์ประกอบภายใน

ภาพอดัแน่นไปด้วยสิ่งปลูกสร้างท่ีมีลกัษณะคล้ายวิหารไม้แบบพม่าทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ซ้อนทับกันจากด้านหน้าไปถึงด้านหลงั ถึงแม้ผลงานทัง้ 2 ชิน้นีจ้ะไม่ได้พัฒนารูปแบบจนถึงขัน้

นามธรรมท่ีสมบรูณ์แบบ แตก็่เป็นอีกหนึง่หลกัฐานสําคญัท่ีแสดงให้เห็นความพยายามในการสร้าง

งานศลิปะแนวนามธรรมของอินสนธ์ิอยา่งชดัเจน 
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ในท่ีสดุ ราวเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2506 อินสนธ์ิก็สามารถเดินทางมาจนถึงกรุงโรม ประเทศ

อิตาลี ท่ีน่ีอินสนธ์ิได้นดัพบกบั ดํารง วงศ์อปุราช เพ่ือนจากมหาวิทยาลยัเดียวกนั และทัง้คูไ่ด้แสดง

งานศิลปะร่วมกนัท่ี “Numero Gallery” หอศิลปะเอกชนแห่งหนึ่งในนครฟลอเรนซ์ ครัง้นัน้อินสนธ์ิ

ได้ทําบตัรเชิญสําหรับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของเขาเองด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ไม้ แนวกึ่ง

นามธรรม (ภาพท่ี 31)  ซึ่งถึงแม้จะมีขนาดเล็กเพียง 17.8 x 17.8 ซม. แต่วิธีการตดัทอน

องค์ประกอบให้เหลือเพียงรูปทรงง่ายๆ ท่ี ส่ือความหมายแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องมี

รายละเอียดมากมาย รวมทัง้การจัดวางองค์ประกอบภาพท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก เผยให้เห็น

พฒันาการทางรูปแบบท่ีมีความเป็นนามธรรมมากขึน้ 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2507 - 2509 อินสนธ์ิได้เดินทางตอ่ไปยงัเมืองตา่งๆ ในทวีปยโุรปจนมาถึง

เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีน่ีเขาได้ศกึษาศิลปวฒันธรรมและเทคนิคใหม่ๆ ในการทําภาพ

พิมพ์ ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีอินสนธ์ิสนใจมาตัง้แต่สมยัยงัเป็นนกัศึกษา ต่อมา เขาได้เดินทางไปยงักรุง

ปารีส ประเทศฝร่ังเศส และตดัสินใจเข้าศกึษาศิลปะสาขาวิชา Graphic Design เพิ่มเติมที่ École 

nationale supérieure des arts décoratifs แห่งกรุงปารีส ซึ่งระหว่างนัน้อินสนธ์ิก็ได้สร้างผลงาน

ภาพพิมพ์เทคนิคผสมท่ีนา่สนใจอยูห่ลายชิน้ แตก็่หลงเหลือหลกัฐานท่ีเป็นผลงานสําคญัอยู่เพียง 2 

ชิน้เท่านัน้ คือ "เสียงหมาหอน" (ภาพท่ี 32) และ “เจดีย์วัดโพธ์ิ” (ภาพท่ี 33) ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานเทคนิคภาพพิมพ์ไม้กับจิตรกรรมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การนําแม่พิมพ์ไม้มาเป็นตัว

ผลงานโดยการกลิง้สีและระบายสีลงบนแม่พิมพ์แกะไม้โดยตรง ความสําคัญของผลงานชุดนี ้

นอกจากเทคนิคพิเศษท่ีอินสนธ์ิได้ทดลองทําแล้ว ยงัแสดงให้เห็นพฒันาการทางรูปแบบการสร้าง

งานท่ีก้าวเข้าสูค่วามเป็นนามธรรมอย่างแท้จริงของอินสนธ์ิ โดยเฉพาะ "เสียงหมาหอน" สะท้อน

ภาพความเป็นนามธรรมของเสียงอย่างชดัเจน เพราะคงไม่มีใครเคยเห็นว่าเสียงหมาหอนนัน้มี

รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่อินสนธ์ิก็สามารถถ่ายทอดเสียงหมาหอนท่ีเป็นนามธรรมให้เป็น

รูปธรรมได้อยา่งนา่ช่ืนชม "เจดีย์วัดโพธ์ิ" เป็นผลงานท่ีศิลปินถ่ายทอดความเป็นนามธรรมของวดั

โพธ์ิตามแตใ่จของตนเอง เพราะไม่มีองค์ประกอบหรือรูปทรงใดบง่บอกถึงภาพจําของเจดีย์วดัโพธ์ิ 

ผลงานทัง้สองชิน้นีน้ับเป็นหลักฐานสําคัญท่ีชีใ้ห้เห็นพัฒนาทางรูปแบบท่ีก้าวเข้าสู่ศิลปะแนว

นามธรรมบริสุทธ์ิของอินสนธ์ิท่ีเด่นชดัมากกว่าผลงาน “ความบนัดาลใจจากอินเดีย” (ภาพท่ี 29)  

และ “ความบนัดาลใจจากพม่า” (ภาพท่ี 30) ท่ีสร้างขึน้ก่อนหน้านี ้และจะพฒันาตอ่ไปในอนาคต 
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เม่ืออินสนธ์ิไปได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์อีกครัง้ท่ีมหานคร

นิวยอร์ก 

หลงัจากสําเร็จการศกึษาจาก École nationale supérieure des arts décoratifs ท่ีกรุง

ปารีส ประเทศฝร่ังเศส อินสนธ์ิได้ย้ายมาตัง้รกรากท่ีมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กบัคณุบราบา

รา วู๊ด ภรรยาคนแรก ท่ีรู้จกักนัเม่ือครัง้อินสนธ์ิศกึษาอยู่ท่ีปารีส ฝร่ังเศส ตอ่มาหลงัจากหย่าร้างกบั

คณุบราบารา  อินสนธ์ิได้สมรสใหม่อีกครัง้กบัคณุลอร์ลา ลิปกิน ภรรยาคนท่ีสอง ซึ่งทําให้อินสนธ์ิ

ได้ รู้จักกับคุณเจค็อป ลิปกิน พ่อของคุณลอร์ลา คุณเจค็อปเป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์งาน

ประติมากรรม และเป็นผู้ จุดประกายให้อินสนธ์ิสนใจการสร้างงานแบบสามมิติ ซึ่งน่าจะมาจาก

การท่ีเขาได้มีโอกาสได้เห็นการทํางานของคณุเจค็อปอย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้เทคนิคการสร้าง

งานประติมากรรมจากบิดาของภรรยาท่ีนิวยอร์ก อินสนธ์ิได้เปิดสตูดิโอออกแบบและทํา

เคร่ืองประดบัและของตกแตง่บ้านขาย แตช่่วงเวลากลางคืนอินสนธ์ิก็ไม่ลืมท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะของเขาอย่างสม่ําเสมอทัง้ผลงานภาพพิมพ์ ประติมากรรม และผลงานวาดเส้นอ่ืนๆ อีก

มากมาย สําหรับเคร่ืองประดบัและต่างหู ท่ีอินสนธ์ิทําขึน้สมยัพํานกัอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 

34) ส่วนใหญ่จะใช้กรรมวิธีดดัลวดเงินเส้นเล็กๆ ให้เป็นรูปทรงและลวดลายเรขาคณิตแบบอิสระ 

ขนาดของตา่งหแูตล่ะแบบไม่คอ่ยแตกตา่งกนัมากนกั เอกลกัษณ์สําคญัในการออกแบบคือการใช้

เส้นลวดขดให้เป็นลาย  

ชว่งเวลานีอิ้นสนธ์ิได้สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ไว้เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ตัง้ช่ือ

ไว้ แตก็่มีความนา่สนใจไมน้่อย เชน่ ผลงาน “ไม่มีช่ือ 1 - 4” (Untitled 1 – 4) (ภาพท่ี 35 – 38) ซึ่ง

พฒันารูปแบบและเทคนิคมาจากผลงาน “เสียงหมาหอน” และ “เจดีย์วดัโพธ์ิ” ท่ีได้สร้างขึน้เม่ือครัง้

ศกึษาศลิปะท่ีปารีส ผลงานชดุนีเ้ป็นการผสานเทคนิคประติมากรรมนนูต่ําเข้ากบัการแกะแม่พิมพ์

ไม้โดยใช้แม่พิมพ์ไม้มาเป็นตวัผลงาน และใช้วิธีการกลิง้สีดําลงบนแม่พิมพ์บางครั ง้ก็อาจผสานสี

แดงหรือสีทองเพ่ือสร้างสีสนัและความสว่างให้กบัภาพ บางครัง้ก็ใช้วิธีการอดัสีลงไปในร่องไม้เพ่ือ

ลดความต่างระดบัของพืน้ผิวหรือใช้เคร่ืองมือขุดเซาะวสัดใุห้เป็นร่องเพ่ือสร้างค่าความแตกต่าง

ระหว่างแสงและเงา อินสนธ์ิใช้องค์ประกอบท่ีเป็นรูปทรงอิสระมาจัดวางให้มีลักษณะแตกหรือ

กระจายตวัออกจากกัน แต่ก็เกาะเก่ียวกันอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือสะท้อนภาพความวุ่นวายและ
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ความอึกทึกของมหานครนิวยอร์ก  ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนท่ีแออดัยดัเยียดบนฟุตบาทและรถยนต์ท่ี

คลาคล่ําบนท้องถนน รวมทัง้เสียงแตรรถยนต์ท่ีดงัแสบแก้วห ูสะท้อนไปมาระหว่างกําแพงตกึระฟ้า 

การสร้างมิติให้กับผลงานด้วยความต่างระดบัของพืน้ผิว การใช้พืน้ท่ีว่างแสดงการผลกัออกและ

การดงึดดูเข้าหากนัขององค์ประกอบ และการเน้นคา่ความแตกตา่งระหวา่งแสงและเงาด้วยเทคนิค

การแกะแม่พิมพ์ไม้ เผยให้เห็นพัฒนาการทางรูปแบบทางความคิดและเทคนิคการสร้างงานท่ี

ก้าวหน้ามากกวา่ผลงาน “เสียงหมาหอน” และ “เจดีย์วดัโพธ์ิ” 

ขณะพํานกัอยูใ่นนิวยอร์ก อินสนธ์ิเร่ิมหนัมาสนใจการสร้างสรรค์ศลิปะสาขาประติมากรรม

มากขึน้  อาจจะเป็นเพราะอินสนธ์ิเรียนจบสาขาประติมากรรม ประกอบกับได้มารู้จักกับ คุณ

เจค็อป ลิปกิน จึงทําให้เขาหันกลับมาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอีกครัง้ ถึงแม้ขณะท่ีตัง้

รกรากอยู่ท่ีนิวยอร์กอินสนธ์ิจะมีรายได้จากการขายเคร่ืองประดบัและของตกแต่งบ้านไม่มากนกั 

และไม่มีเงินมากพอท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ได้ตามต้องการก็ตาม แต่

ข้อจํากัดนีก็้ไม่ได้ทําให้อินสนธ์ิหมดความเพียรพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแต่

อย่างใด เพราะเขาได้หาทางออกด้วยการสร้างประติมากรรมขนาดเล็กโดยใช้ทองเหลืองหรือ

ทองแดงเป็นวสัด ุท่ีสําคญัคือผลงานชุด ประติมากรรมใต้ท้องทะเล  อวกาศ และบนเกาะ 

(ภาพท่ี 39 ) ซึ่งเป็นประติมากรรมขนาดเล็ก แต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ เน่ืองจาก

ผลงานเหลา่นีมี้ขนาดเล็ก ความสงูหรือความยาวประมาณ 15 – 30 เซนติเมตรเท่านัน้ จึงทําให้อิน

สนธ์ิสามารถสร้างสรรค์ผลงานชุดนีไ้ว้ได้มากถึง 408 ชิน้ ผลงานชุดนีป้ระกอบด้วยรูปทรง

เรขาคณิตหลายแบบ ทัง้ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงส่ีเหล่ียม โดยใช้เทคนิคการบีบรัด ดดัแปลง

แผ่นโลหะให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ตามแนวคิดของอินสนธ์ิ สันนิษฐานว่าเทคนิคการสร้าง

และประกอบรูปทรงโลหะในลกัษณะนีอิ้นสนธ์ินา่จะเรียนรู้มาจากคณุเจค็อป บิดาของลอร์ลา อนัท่ี

จริงอินสนธ์ิได้คิดเสนอโครงการขยายผลงานเหล่านีใ้ห้มีขนาดใหญ่ขึน้เพ่ือติดตัง้บนเกาะ ใต้ท้อง

ทะเล และในอวกาศ แตโ่ครงการของเขาต้องใช้งบประมาณสงูมาก อีกทัง้บางทีเช่นในอวกาศก็ไม่

มีความเป็นไปได้ จงึทําให้ผลงานชดุนีไ้มมี่โอกาสได้ขยายแบบหรือสร้างให้มีขนาดใหญ่ได้ตามท่ีอิน

สนธ์ิต้องการ 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2510 – 2517 (ค.ศ. 1967 – 1973) ซึ่งอินสนธ์ิพํานกัอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกานัน้ 

เกิดความเปล่ียนแปลงมากมาย หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง และเป็นศนูย์กลางของศิลปะสมยัใหม่แห่งคริสต์ศตวรรษท่ี 

20 ศิลปะหลากหลายรูปแบบถือกําเนิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นมินิมอล อาร์ต (Minimal Art)3 ป็อปอาร์ต 

(Pop Art) และศิลปะนามธรรม (Abstract Art) ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางในช่วงกลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ศิลปินท่ีสําคญัในยคุนี ้ได้แก่ อาร์ชิล กอร์กีย์ (Archile Gorky) แจ็คสนั พอล

ล็อค (Jackson Pollock, 1907 - 1956) ฮนัส์ ฮอฟมนัน์ (Hans Hofmann, 1880 - 1966) เป็นต้น 

การได้ไปตัง้รกรากในนิวยอร์ก ซึ่งขณะนัน้คือศูนย์กลางศิลปะสมยัใหม่ของประเทศอเมริกาและ

ของโลก ทําให้อินสนธ์ิมีโอกาสได้สังเกตเห็นกระแสความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของ

ศลิปะร่วมสมยัอยา่งชดัเจนและใกล้ชิด ถึงแม้จะมีกระแสศลิปะรูปแบบใหมป่รากฏขึน้อยู่เร่ือยๆ แต่

อินสนธ์ิก็ยงัคงให้ความสนใจกับการสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบนามธรรมอย่างไม่เปล่ียนแปลง 

เพราะเขาเห็นว่านามธรรมเป็นศิลปะสากลท่ีสามารถส่ือสารกับผู้คนต่างชาติต่างภาษาได้ด้วย

ความรู้สึก ซึ่งสามารถรับรู้ได้มากกว่าคําอธิบายใดๆ และยังสามารถกระตุ้ นจินตนาการและ

ความคิดในการชมผลงานได้อย่างอิสระ ขณะท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกาอินสนธ์ิขยนัทํางานมาก เขา

ทํางานทัง้กลางวนัและกลางคืน แตน่่าเสียดาย ผลงานท่ีเขาสร้างไว้จํานวนมากในยคุนี ้ส่วนใหญ่

ได้สญูหายไปแล้ว ระหว่างอยู่ท่ีนิวยอร์ก อินสนธ์ิมีโอกาสได้แสดงผลงานศิลปะของเขา 2 – 3 ครัง้

ทัง้นิทรรศการเด่ียวและร่วมแสดงกับเพ่ือนศิลปินไทย ในปี พ.ศ. 2511 อินสนธ์ิได้แสดงผลงานท่ี 

“One Eleven Gallery” นิวยอร์ก ผลงานท่ีแสดงในนิทรรศการเป็นประติมากรรมท่ีสร้างจากโลหะ

เส้น ซึ่งเหลือแต่ภาพถ่ายผลงานเพียงชิน้เดียว (ภาพท่ี 40) ซึ่งอินสนธ์ิได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก

โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจําพวกแมลง รูปแบบและเทคนิคการสร้างงานของผลงานชดุนีน้่าจะพฒันา

มาจากการทําเคร่ืองประดบัท่ีใช้ “เส้น” เป็นองค์ประกอบสําคญัในการสร้างผลงาน 

จดุเปล่ียนสําคญัของชีวิตอินสนธ์ิได้มาถึง เม่ือเขาตดัสินใจย้ายกลบับ้านเกิดท่ีประเทศไทย 

ความเครียดสะสมซึ่งอินสนธ์ิแบกรับมาตลอดระยะเวลา 8 ปีท่ีใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา อัน

เน่ืองมาจากคา่ใช้จา่ยในชีวิตประจําวนัท่ีสงูมากและฐานะทางการเงินท่ีไม่คอ่ยดีนกัของอินสนธ์ิ ซึ่ง

ไม่ได้เอือ้อํานวยต่อการสร้างงานแบบอิสระมากเท่าท่ีควร ความเครียดสะสมจากสภาวการณ์
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เหล่านี ้ทําให้อินสนธ์ิคิดถึงการกลบัไปใช้ชีวิตท่ีจงัหวดัลําพนูอนัเป็นบ้านเกิดของเขา เพราะท่ีนัน่มี

พืน้ท่ีมากพอให้เขาสร้างสตดูิโอและสร้างสรรค์งานศิลปะได้อิสระมากขึน้ ในปี พ.ศ. 2517 อินสนธ์ิ

ได้กลบัคืนบ้านเกิดอีกครัง้ในรอบ 12 ปีหลงัจากท่ีอินสนธ์ิเดินทางออกจากประเทศไทยไปตัง้แต ่

พ.ศ. 2505 หรือนานถึง 12 ปี การกลบัคืนสู่ถ่ินฐานเดิมครัง้นีข้องอินสนธ์ิ ถือเป็นโอกาสสําคญัของ

การเร่ิมต้นสร้างสรรค์ศลิปะอยา่งอิสระจนทําให้เกิดผลงานประติมากรรมจํานวนมากมายท่ีมีความ

นา่สนใจและมีความสําคญัตอ่ประวตัศิาสตร์ศลิปะร่วมสมยัในประเทศไทยด้วย 

ยุคคืนสู่รากเหง้า (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2520) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2517 - 2520 หลังจากกลบัมาจากสหรัฐอเมริกาอินสนธ์ิได้มาใช้ชีวิตท่ี

จงัหวดัลําพูน แตภ่าวะความเครียดจากการต้องปรับตวัให้คุ้นชินกบัชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเกิด

ของตน ทําให้เขาปลีกวิเวกโดยเข้าไปอาศยัอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีห้วยไฟอนัเป็นท่ีดินมรดกของ

พ่ออินสนธ์ิ อินสนธ์ิได้สร้างสตดูิโอเล็กๆ ของเขาขึน้ท่ีห้วยไฟ บริเวณใกล้กบัตีนเขาถํา้ช้าง อําเภอ

ป่าซาง จงัหวดัลําพนู อนัเป็นบ้านเกิดของตนเอง แม้ว่าการใช้ชีวิตในป่าจะไม่มีเคร่ืองอํานวยความ

สะดวกต่างๆ ในชีวิตประจําวัน หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าและนํา้ประปา อย่างไรก็ตาม ความไม่

สะดวกสบายเหล่านีก้ลับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของอินสนธ์ิ แต่กลับ

ส่งผลดีแก่อินสนธ์ิเสียมากกว่า การได้หลบหนีความวุ่นวายจากผู้คนและสงัคมเมืองรวมทัง้ความ

สงบร่มเย็นจากธรรมชาติอนับริสทุธ์ิทําให้จิตใจของอินสนธ์ิเกิดความสขุสงบ ไร้ซึ่งความกงัวลจาก

สภาวะความเครียดเก่าๆ ท่ีต้องดิน้รนจากการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบในเมืองใหญ่เหมือนเม่ือครัง้อาศยั

อยู่ท่ีมหานครนิวยอร์ก ซึ่งครัง้หนึ่งเขาได้อุตส่าห์ดัน้ด้นข้ามนํา้ข้ามทะเลไปแสวงหาประสบการณ์

และใช้ชีวิตอยู่ท่ีนัน่หลายปี เม่ือจิตใจเร่ิมสงบ มีสมาธิ และปลอดโปร่งขึน้ ก็ทําให้อินสนธ์ิมีอิสระ

ทางความคดิและแรงบนัดาลใจในการสร้างงานศลิปะมากขึน้  นอกจากนี ้ห้วยไฟยงัเป็นแหล่งวสัดุ

สําคญัสําหรับสร้างงานศิลปะของอินสนธ์ิโดยไม่ต้องซือ้หา เพราะตอไม้จํานวนมากมีอยู่แล้วในป่า

ห้วยไฟ นบัวา่การย้ายถ่ินฐานครัง้นีเ้ป็นการเร่ิมต้นยคุแหง่การสร้างสรรค์ท่ีสําคญัอีกยคุของอินสนธ์ิ

ซึง่มีความนา่สนใจไมน้่อยเลย  

ท่ีห้วยไฟอินสนธ์ิได้ให้กําเนิดผลงานสําคญัมากมายหลายชิน้ทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก เช่น 

“คู่เดียวในโลก” (ภาพท่ี 41 และ 42) ซึง่เป็นผลงานท่ีสร้างจากท่อนไม้ขนาดใหญ่ 2 ชิน้ เป็นงานคู่
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กนั อินสนธ์ิน่าจะได้แรงบนัดาลใจมาจากรูปทรงดัง้เดิมของไม้ท่ีมีลกัษณะเหมือนอวยัวะเพศชาย

และเพศหญิง ซึง่เป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งในโลก อินสนธ์ิปรับแตง่รูปทรงของงานโดยสกดัเนือ้ไม้ 

ออกตามรูปทรงธรรมชาติ เซาะผิววัสดุให้เป็นลายเส้นเพ่ือสร้างรายละเอียดและเน้นรูปทรงให้

ชัดเจน จากนัน้จึงกลึงและขัดผิวไม้ให้เรียบเกลีย้งกลมกลึง แล้วทานํา้มันชักเงาเพ่ือเน้นความ

งดงามของลายไม้ ขณะท่ี “คูเ่ดียวในโลก I” (ภาพท่ี 41)เน้นรูปทรงยาว กลมกลึง หนาหนกั และทึบ

ตนั เพ่ือส่ือถึงความเป็นเพศชาย “คูเ่ดียวในโลก II” (ภาพท่ี 42) กลบัเน้นรูปทรงอนัอ่อนช้อยเพ่ือส่ือ

ถึงความเป็นเพศหญิงผา่นลายเส้นอนัเกิดจากการเซาะเนือ้ไม้ให้เป็นร่องยาวและล่ืนไหลเป็นอิสระ

ตามรูปทรงของไม้อย่างได้จงัหวะงดงาม การขดุเนือ้ไม้ให้เป็นโพรงลึกกลวงเข้าไปด้านในยงัส่ือถึง

ความเป็นเพศหญิงให้เห็นอยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้อีกด้วย  

“คู่เดียวในโลก I และ II” (ภาพท่ี 41 และ 42) เป็นประติมากรรมท่ีสร้างจากไม้ขนาด

ใหญ่เพียงท่อนเดียว (ไม่รวมฐานด้านล่าง) ไม่ได้เกิดจากการนําเอาไม้หลายชิน้มาประกอบเข้า

ด้วยกนั ศลิปินตัง้ใจสร้างผลงานสองชิน้นีใ้ห้เป็นผลงานคูก่นั โดยชิน้แรกส่ือถึงเคร่ืองเพศของผู้ชาย 

ส่วนชิน้ท่ีสองส่ือถึงเคร่ืองเพศของผู้หญิง  “คูเ่ดียวในโลก I และ II” น่าจะสร้างมาจากอารมณ์ขนั

ของศลิปินเม่ือพบทอ่นไม้ 2 ทอ่นนีเ้ข้าโดยบงัเอิญและทําให้นกึถึงแบบร่างท่ีเคยทําไว้เม่ือครัง้อาศยั

อยูใ่นนิวยอร์ก จึงได้สร้างสรรค์ผลงานคูนี่อ้อกมา และผลงาน “คูเ่ดียวในโลก I และ II” (ภาพท่ี 41 

และ 42) ทําให้นึกถึงการสร้าง “ศิวลึงค์” และ “โยนี” (ภาพท่ี  84) แทนรูปเคารพของพระศิวะและ

พระนางลกัษมีในศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ูซึ่งไม่ได้ส่ือถึงเร่ืองเพศ แตแ่ฝงปรัชญาทางศาสนาอนั

หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ การเกิด และความสมดลุในธรรมชาติ หรือ “ปลัดขิก” และ “อีเป๋อ” 

(ภาพท่ี 85) เคร่ืองรางของขลังท่ีให้คณุด้านโชคลาภและความมัง่คงร่ํารวยตามความเช่ือท่ีมีมา

ยาวนานในสงัคมไทย ซึ่งไม่ได้ส่ือถึงความลามกอนาจารแตอ่ย่างใด ผลงาน “คูเ่ดียวในโลก I และ 

II” สะท้อนความคิดของอินสนธ์ิเก่ียวกับเร่ืองเพศว่า เป็นเร่ืองของพลังอํานาจและความงามท่ี

ธรรมชาติได้สร้างให้โลกนีดํ้ารงอยู่ พลงัความแตกตา่งอนังดงามทําให้เกิดความเท่าเทียมระหว่าง

ชายและหญิง เพราะหากมีแตเ่พียงผู้ชาย ไมมี่ผู้หญิง หรือมีเพียงผู้หญิง แตไ่มมี่ผู้ชาย โลกนีก็้คงจะ

ไม่มีพ่อ แม่ และลกู ดงันัน้ ผลงาน “คู่เดียวในโลก”  ท่ีใช้ช่ือเดียวกันทัง้สองชิน้นีก็้คือชิน้เดียวกัน 
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ไม่สามารถจะแยกชิน้ใดชิน้หนึ่งออกจากกันได้ เพราะทัง้สองชิน้ถือเป็นสิ่งท่ีเกิดมาคูก่ัน และเป็น

สญัลกัษณ์ต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตทัง้ปวง 

นอกจาก “คู่เดียวในโลก” ท่ีเป็นผลงานขนาดใหญ่แล้ว อินสนธ์ิยงัสร้างผลงานชิน้อ่ืนๆ ท่ี

มีขนาดเล็กกวา่ แตใ่ช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะเดียวกนั ส่วนใหญ่จะเป็นผลงาน

ในแนวตัง้  สร้างจากไม้ท่อนเดียว เช่น “ห้วยไฟ” (ภาพท่ี 86) รายละเอียดของผลงานท่ี

ประกอบด้วยเส้นอนัพลิว้ไหวไม่แข็งท่ือ เป็นเส้นโค้งท่ีบากลึกลงบนเนือ้ไม้ตัง้แต่ฐานล่างไปจนถึง

ปลายยอดบนสดุของผลงาน ทําให้รู้สึกได้ถึงความเคล่ือนไหวของเปลวไฟท่ีกําลงัท่ีกําลงัลุกโพลง 

ผิววสัดท่ีุถกูขดัจนเรียบเกลีย้งและขึน้เงาสร้างความสวยงามและลงตวัให้กบัรูปทรงของไม้ และส่ือ

สะท้อนแนวคดิในการสร้างงานได้เป็นอยา่งดี บางทีผลงานชิน้นีอ้าจแฝงนยัยะท่ีส่ือถึงพลงัแห่งการ

สร้างสรรค์ของอินสนธ์ิซึ่งถูกปลุกให้ลุกโชนขึน้อีกครัง้ด้วยพลังธรรมชาติอันบริสุทธ์ิของห้วยไฟ 

รูปทรงท่ีมีลักษณะคล้ายเปลวไฟลุกโชน และช่ือของผลงานทําให้สนันิฐานว่า ศิลปินจงใจสร้าง

ผลงานนีแ้ละตัง้ช่ือผลงานนีใ้ห้สมัพันธ์กับสถานท่ีสร้างงาน ซึ่งอาจเป็นการให้เกียรติสถานท่ีซึ่ง

สร้างผลงานในยคุนีก็้เป็นได้ 
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ภาพท่ี 84 ศวิลงึค์ (ด้านบน) และ โยนี  (ด้านลา่ง) ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินด ู 
ท่ีมา : ทศพล จงัพานิชย์กลุ, พระศิวะ (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์คอมมา่ จํากดั, 2553), 52. 

 
ภาพท่ี 85 ปลดัขิก (ภาพซ้าย)  และ อีเป๋อ (ภาพขวา) 
ท่ีมา : นากนัตม, แหล่งรวมข้อมูลประวัติวัตถุมงคลและเคร่ืองรางของขลัง, เข้าถึงเม่ือ 12 

เม ษา ยน  2 56 1 , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  www.naiyabootra.blogspot.com/2014/10/ blog-

post_3.html?m=1 
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ภาพท่ี 86 ห้วยไฟ, 2517, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั,  24 x 49 x 135 ซม. 
ท่ีมา :  โครงการส่งเสริมศิลปะไทย, เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก  

www.thaiartproject.org/inson2.htm. 

 

 

http://www.thaiartproject.org/inson2.htm
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“จุดหมายของคนไม่ขีเ้กียจ” (ภาพท่ี 44) เป็นผลงานประติมากรรมท่ีสลกัมาจากไม้ท่อน

เดียว ขดัผิวเรียบ สร้างรายละเอียดด้วยเส้นโค้งคล้ายกบัเปลือกไม้วางซ้อนทบักนัเป็นชัน้ๆ ชัน้นอก

สดุมีขนาดเล็กท่ีสดุ ชัน้ท่ีสองและสามมีขนาดสงูใหญ่ขึน้ตามลําดบั แตล่ะชัน้แยกออกจากกนัด้วย

เส้นและระนาบอย่างชดัเจน ผลงานประติมากรรมชิน้นีศ้ิลปินไม่ได้ตัง้ใจให้ดเูพียงด้านหน้า ด้าน

เดียว เพราะด้านหลงัมีการสลกัลายเส้นให้ล้อไปกบัรายละเอียดด้านหน้า เพียงแตทํ่าในลกัษณะท่ี

ตรงข้ามกนัคือด้านหน้านนูออกแตด้่านหลงัเว้าเข้าไปตามรูปทรงของไม้ท่ีได้มาจากธรรมชาติ 

“หน่ึงวันมีค่าเท่ากับสองวัน” (ภาพท่ี 45) เป็นผลงานท่ีอาศยัรูปทรงเดิมตามธรรมชาติ

ของไม้ในการสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน แตมี่การสลกัลวดลายด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งจนดคูล้ายลํา

ต้นและก่ิงก้านของต้นไม้ 

 “พระอาทิตย์ตอนเช้า” (ภาพท่ี 47) เป็นผลงานในแนวตัง้ มีการใช้เส้นท่ีหลากหลายทัง้

เส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นเว้า เส้นโค้งเส้นเว้าชว่ยทําให้รูปทรงของผลงานดนูุ่มนวลขึน้ องค์ประกอบ

ด้านลา่งท่ีพุง่ตรงขึน้สูด้่านบนอยา่งนุ่มนวลท่ีล้อกบัรูปทรงแนวตัง้ของผลงาน การวางองค์ประกอบ

ใหญ่เล็กลดหลัน่กนัอยา่งได้จงัหวะและงดงามทําให้จินตนาการถึงป่าเขา ท่ีมีต้นไม้สงูบ้างเตีย้บ้าง

ตามธรรมชาติ แข่งขนักนัพุ่งขึน้สู่เบือ้งบนเพ่ือรับแสงแดด รูปทรงกลมท่ีอยู่บนสดุ ทําให้นึกถึงพระ

อาทิตย์ยามเช้ากําลังโผล่ขึน้จากเหล่ียมเขา ความพิเศษของผลงานชิน้นีอ้ยู่ท่ีอินสนธ์ิสามารถ

นําเสนอ ภาพ “พระอาทิตย์ตอนเช้า”  ในแบบ 3 มิตไิด้อยา่งมีสีสนั 

 “อยู่ไกลจากทรัพย์สมบัติ” (ภาพท่ี 48) เป็นผลงานอีกชิน้ท่ีสร้างแนวกึ่งนามธรรม 

รูปทรงสูงเพรียวคล้ายยอดพระเจดีย์ ลวดลายแกะสลักคล้ายกลีบบวัตรงฐาน และส่วนยอดท่ีมี

ลวดลายคล้ายดอกบวัตูม รวมทัง้ช่ือของผลงาน “อยู่ไกลจากทรัพย์สมบตัิ” ทําให้ผลงานนีแ้ฝง

ความหมายปรัชญาทางพทุธศาสนาอนัลกึซึง้ 

“คนฉลาดตื่นแต่เช้า” (ภาพท่ี 46) และ “พยาน” (ภาพท่ี 87) เป็นผลงานท่ีน่าจะสร้าง

จากรูปทรงธรรมชาติของไม้ โดยการปรับแต่งรูปทรงภายนอกด้วยการบากเนือ้ไม้ออกเพ่ือสร้าง

รายละเอียดท่ีสร้างความเคล่ือนไหวให้กับรูปทรงรวม (ภาพท่ี 46) จากนัน้จึงขัดผิววสัดใุห้เรียบ

เกลีย้งและทานํา้มันชักเงา นอกจากนัน้ยังมีการขุดเจาะเนือ้ไม้ด้านในออกจนเป็นโพลงลึกเพ่ือ
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ทําลายความเป็นแท่งของท่อนไม้ลง และสร้างพืน้ท่ีว่างภายใน ซึ่งทําให้ผลงานมีความน่าสนใจ

มากขึน้ 

 
ภาพท่ี 87 พยาน, 2518, ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 80 x 80 x 22 ซม. 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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นอกจากผลงานขนาดใหญ่และขนาดกลางแล้ว อินสนธ์ิสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นแบบร่าง

ขนาดเล็กเพ่ือขยายใหญ่ไว้อีกมากมายหลายชิน้ (ภาพท่ี 88) ผลงานเหล่านีเ้ป็นผลงานในแนวตัง้

ทัง้หมด มกัมีรูปทรงและลวดลายง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน ใช้วิธีการสลกัและฉลไุม้เป็นช่องเพ่ือสร้างรูปทรง

ภายในแบบตา่งๆ แล้วขดักลึงด้วยเคร่ืองมือสลกัไม้พืน้เมือง ส่วนฐานมีลกัษณะเดียวกนัทัง้ชุดคือ 

เป็นแทง่กลมทรงกระบอกลกัษณะเช่นเดียวกบัผลงาน “อยู่ไกลจากทรัพย์สมบัติ” (ภาพท่ี 48) มี

การลงนํา้มันชกัเงาเช่นเดียวกับผลงานขนาดใหญ่ ผลงานชุดนีส้ะท้อนแนวคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานในยุคห้วยไฟได้ไม่แพ้ผลงานขนาดใหญ่ เพราะสร้างขึน้ในช่วงเวลาเดียวกันและจากแรง

บนัดาลใจเดียวกัน คือ ธรรมชาติ ผลงานเหล่านีถ้ึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีความสวยงามและมี

ความลงตวัมากเช่นเดียวกับผลงานไม้ขนาดใหญ่ ต่อมาผลงานเหล่านีถู้กนํามาขยายใหญ่เม่ือปี 

พ.ศ. 2552 และถกูนํามาจดัแสดงร่วมกับผลงานของคณุเวนิเซีย วอร์คกี ้ในนิทรรศการ “INSON 

WONGSAM AND VENETIA WALKEY THE TWO JOURNEYS” ระหว่างวนัท่ี 6 – 30 มกราคม 

พ.ศ. 2554 ณ มลูนิธิหอศลิป์ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร 

 
ภาพท่ี 88 ผลงานแบบร่างขนาดเล็ก ท่ีสร้างขึน้ในยคุห้วยไฟหลงัจากท่ีนํามาขยายเป็นชิน้ขนาด
ใหญ่  
ท่ีมา : INSON WONGSAM AND VENETIA WALKEY THE TWO JOURNEYS (กรุงเทพฯ :

สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2554), ไมป่รากฎเลขหน้า.  
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ผลงานในยคุห้วยไฟสว่นใหญ่ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปทรงจากธรรมชาติ รูปแบบผลงาน

จดัอยู่ในแนวนามธรรม ไม่ได้ต้องการเล่าเร่ืองอะไร และจะสงัเกตได้ว่า การตัง้ช่ือผลงานแตล่ะชิน้

เป็นไปตามแตใ่จของศลิปิน ซึ่งอาจไม่คอ่ยสมัพนัธ์กบัตวัผลงานนกั ผลงานหลายๆ ชิน้ของอินสนธ์ิ

มกัจะถูกตัง้ช่ือหลังจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้เสร็จสิน้ลงแล้ว โดยแต่ละช่ืออาจได้มา

จากความรู้สึกนึกคิดหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาหรือวนันัน้ๆ ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กับความพึงพอใจ

สว่นตวัของศลิปินเอง 

ผลงานประติมากรรมยุคห้วยไฟ (พ.ศ. 2517 – 2520) ของอินสนธ์ิ ซึ่งมีทัง้ประติมากรรม

ชดุขนาดใหญ่ ประติมากรรมขนาดกลาง และผลงานแบบร่างขนาดเล็ก ซึ่งสร้างจากไม้ท่ีพบในป่า

บริเวณห้วยไฟ ร่องรอยและพืน้ผิวตามธรรมชาตขิองไม้ ซึง่บง่บอกถึงอายกุารเติบโตท่ีผ่านมาหลาย

ฤดกูาล  รวมทัง้ร่องรอยการถกูตากแดดตากลมตากฝนมานาน ความงามอนัเกิดจากธรรมชาตินีไ้ด้

ถูกปรุงแต่งด้วยเทคนิคของ “สล่า” ซึ่งอินสนธ์ิเคยได้เรียนรู้จากปู่ ผู้ เป็นช่างไม้พืน้บ้านเก่าแก่จน

กลายเป็นผลงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน เทคนิคพืน้บ้านถูกนํามาใช้ในการ

ปรับแตง่รูปทรงของไม้ให้ชดัเจนโดยล้อกบัรูปทรงเดิมตามธรรมชาติ และสร้างสีสนัชีวิตชีวาให้กับ

ผลงานด้วยรายละเอียดอนัเกิดจากการบาก การเซาะลายเส้นบนเนือ้ไม้ การกลึงให้กลม การถาก

ไม้ให้เป็นสนัเป็นเหล่ียมตามแตจ่ินตนาการของศิลปิน จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของผลงานยุคนี ้

คือ การนําเสนอผลงานด้วยรูปทรงง่ายๆ ตรงไปตรงมา สร้างรายละเอียดด้วยเส้นเพียงไม่ก่ีเส้นโดย

ล้อกบัรูปทรงพืน้ฐานตามธรรมชาติของไม้ เน้นพืน้ผิวท่ีเรียบเกลีย้งด้วยการขดัและลงนํา้มนัชกัเงา

เพ่ืออวดลวดลายตามธรรมชาตขิองเนือ้ไม้ ผลงานในยคุนีส้ว่นใหญ่สร้างจากไม้เพียงทอ่นเดียว  

งานไม้แกะสลกันนูต่ํา “คันฉ่อง” (ภาพท่ี 49 และ 50) เป็นผลงานสร้างสรรค์อีกชดุหนึ่ง

ของอินสนธ์ิท่ีสร้างขึน้ในช่วงเวลานี ้แม้จะเป็นผลงานประติมากรรมนูนต่ําขนาดเล็กท่ีสร้างขึน้

สําหรับเป็นกรอบกระจกส่องหน้าให้กบัคณุเวนิเซีย วอร์คกี ้ภรรยาอนัเป็นท่ีรัก แตจํ่านวนผลงานท่ี

อินสนธ์ิได้ทําขึน้หลายร้อยชิน้ (ประมานเกือบห้าร้อยชิน้) ก็แสดงให้เห็นพลงัแห่งสร้างสรรค์อนัน่า

ทึง่ของศิลปินผู้ นี ้อินสนธ์ิสร้างคณุคา่และความงามให้กบั “คนัฉ่อง” ด้วยลวดลายแกะสลกัท่ีไม่ซํา้

กนัเลย ซึ่งเผยให้เห็นความเพลิดเพลินใจในการออกแบบลวดลายแปลกๆ ใหม่ๆ ให้กบัผลงานชิน้

เล็กๆ เหลา่นี ้ลวดลายบน “คนัฉ่อง” เกิดจากการแกะสลกัและฉลเุนือ้ไม้ออกให้เป็นช่องว่างภายใน
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รูปทรง เม่ือพิจารณาลักษณะของลวดลายเหล่านีจ้ะเห็นว่าอินสนธ์ิค่อนข้างให้ความสําคญักับ

ความเป็นเพศหญิงมาก ดงัจะเห็นได้จากความประณีตในการแกะสลกัลวดลายด้วยเส้นโค้งเส้นเว้า

ท่ีละเอียดงดงามมากกว่าผลงานอ่ืนๆ ลวดลายของผลงานชุดคนัฉ่อง นอกจากจะสะท้อนความ

อ่อนโยนของเพศหญิงแล้ว และยังส่ือถึงความรักความเอาใจใส่ของสามีท่ีมีต่อภรรยาอีกด้วย 

ผลงานชุด “คนัฉ่อง” และ แบบร่างสามมิติท่ีสร้างขึน้ในยุคห้วยไฟ ถึงแม้จะเป็นผลงานขนาดเล็ก 

แตก็่มีความสําคญัตอ่พฒันาการในการสร้างสรรค์ศลิปะยคุตอ่ไปของอินสนธ์ิ 

ยุคคืนถิ่น (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2533) 

ในปี พ.ศ. 2520 อินสนธ์ิและภรรยาได้ย้ายออกจากห้วยไฟมาพํานกัและใช้ชีวิตใน อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพูน ทัง้คู่ได้สร้างบ้านพกัอาศยัและสตดูิโอขึน้ใหม่สําหรับสร้างงานศิลปะ ในช่วง

เวลานีอิ้นสนธ์ิยงัคงสร้างผลงานอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัทยอยสร้างบ้านหลงัเล็กๆ ทีละหลงั แตล่ะ

หลงัแยกประโยชน์ใช้สอยตา่งกนั เช่น บ้านพกัอาศยั บ้านรับแขก บ้านแสดงผลงานศิลปะของเขา

และภรรยา รวมทัง้บ้านสําหรับจัดเก็บผลงานศิลปะ นอกจากนัน้ยังมีสตูดิโอสําหรับสร้างงาน

เฉพาะเทคนิค เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และงานทอผ้าพืน้เมือง อินสนธ์ิให้

ความสําคญักบัการสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหมเ่ป็นอยา่งมาก เขาออกแบบบ้านทกุหลงัด้วยตนเอง รวมทัง้

กําหนดรายละเอียดทกุอย่างของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสา ประต ูหน้าตา่ง ระเบียง ผนงั ท่ีตกแตง่ด้วย

ลวดลายแกะสลักไม้อย่างประณีตงดงาม (ภาพท่ี 51) อาจกล่าวได้ว่า  “บ้านของอินสนธ์ิ” คือ

ประติมากรรมขนาดใหญ่ก็ไม่ผิด เพราะอินสนธ์ิมกันําเอาประติมากรรมนนูต่ําและประติมากรรม

ลอยตัวของเขาประกอบเข้ากับตัวบ้านเสมอ ทําให้บ้านไม้ทุกหลังของอินสนธ์ิมีเอกลักษณ์ไม่

เหมือนใครและไมซํ่า้ใครเลย ปัจจบุนับ้านท่ีอินสนธ์ิสร้างขึน้ในเขตท่ีดินของเขาน่าจะมีมากกว่าสิบ

หลงั 

ถึงแม้ว่าอินสนธ์ิและภรรยาจะกลับมาใช้ชีวิตในเมืองท่ีมีความสะดวกสบายมากขึน้

กว่าเดิม แต่อินสนธ์ิก็ยงัหวนระลึกถึงช่วงเวลาท่ีเขาใช้ชีวิตท่ีห้วยไฟอยู่เสมอ ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ

หา่งไกลจากความวุน่วายของสงัคมเมือง ตลอดจนต้นไม้ พืชพรรณตา่งๆ ลําธารท่ีเคยใช้อาบ ใช้ด่ืม

กิน ให้ความสขุมากกว่าความสะดวกสบายในเมืองอย่างไม่อาจเทียบได้ แม้ต้องย้ายจากท่ีพํานกั

อนัแสนสงบมาอยู่ในชมุชนแล้วก็ตาม แตค่วามผกูพันตอ่ธรรมชาติของศิลปินผู้ นีก็้ไม่มีวนัหมดสิน้
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ไป อินสนธ์ิยงัคงพยายามแสวงหาสจัธรรมแหง่ความงามจากไม้เสมอ รวมทัง้ได้พฒันาแนวคิดและ

เทคนิคในการสร้างสรรค์งานแนวนามธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองให้มีความน่าสนใจมากขึน้ 

ช่วงเวลานีอิ้นสนธ์ิได้ทดลองสร้างผลงานท่ีผสานเทคนิคและวสัดท่ีุแตกตา่งกนัเข้าด้วยกนั เช่น ใต้

ทะเลลึก” (ภาพท่ี 89)  และ “พระจันทร์เต็มดวง” (ภาพท่ี 90) ซึ่งเป็นการนําเอาองค์ประกอบท่ี

ทําจากทองเหลืองมาประกอบเข้ากับแผ่นไม้หนาท่ีมีการขุดและเซาะเนือ้ไม้ออกตามรูปทรงของ

องค์ประกอบท่ีเป็นทองเหลือง อย่างไรก็ตาม การสร้างงานส่ือประสมในลักษณะนีน้่าจะยังไม่

สามารถตอบสนองความคิดของศิลปินได้ดีพอ เพราะอินสนธ์ิไม่ได้พฒันาการสร้างงานแบบนีต้่อ

อีกเลย 

 
ภาพท่ี 89 “ใต้ทะเลลึก”, 2521, ไม้แกะสลกัและทองเหลือง, 76 x 146.5 x 14 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

217 
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ภาพท่ี 90 “พระจันทร์เตม็ดวง” , 2521, ไม้แกะสลกัและทองเหลือง, 76.5 x 148.5 x 12.5 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

216. 

ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2533 นบัเป็นช่วงเวลาท่ีอินสนธ์ิสร้างสรรค์งานไว้มากมายและ

หลากหลายรูปแบบและเทคนิค ซึ่งส่งผลงให้เขาสามารถพฒันางานประติมากรรมของตนได้อย่าง

สมบูรณ์ นัน่คือ การสร้างสรรค์งานประติมากรรมนูนต่ําขนาดใหญ่และประติมากรรมไม้แกะสลกั

ประกอบ เชน่ “ขุดด้วยปากถากด้วยตา” (ภาพท่ี 91) ท่ีใช้เทคนิคฉลเุนือ้ไม้ออกจนเกิดพืน้ท่ีว่างใน 

ผลงานเป็นการเล่นความแตกตา่งระหว่างรูปทรงภายนอกและภายในและเป็นการล้อกนัระหว่าง

องค์ประกอบด้านบนท่ีโปร่งโล่งและเคล่ือนไหวไม่หยุดนิ่งด้วยอิทธิพลของเส้น และองค์ประกอบ

ด้านลา่งท่ีทบึตนั ขดัผิวเรียบ และไมมี่ลวดลาย สว่นการตัง้ช่ือผลงานท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบัตวัผลงาน

เลย ก็นา่จะอยูใ่นลกัษณะกลอนพาไปเสียมากกวา่ ผลงานอ่ืนๆ ท่ีสร้างขึน้ด้วยแนวคิดและเทคนิคนี ้

ได้แก่  “ไม่ดีหากให้ใครรู้ว่าเราฉลาด” (ภาพท่ี 92) และ “สัตว์ใต้พิภพ” (ภาพท่ี 93) 

องค์ประกอบท่ีเป็นลายเส้นโค้งขดักนัไปมาอย่างล่ืนไหลและนุ่มนวลในผลงาน “ไม่ดีหากให้ใครรู้

ว่าเราฉลาด” และ“ปริศนา” (ภาพท่ี 56)  หรือ ลายเส้นตรงแข็งๆ ท่ีซ้อนทบักนัแบบนิ่งๆ ในผลงาน 

“สัตว์ใต้พภิพ” เป็นตวักําหนดพืน้ท่ีวา่งภายในรูปทรงซึง่เกิดจากการฉลเุนือ้ไม้ออก องค์ประกอบท่ี

เป็นลายเส้นและพืน้ท่ีว่างช่วยสร้างสีสนัและความมีชีวิตชีวาให้กบังานได้เป็นอย่างดี ผลงานชดุนี ้

เผยให้เห็นพฒันาการในการสร้างงานท่ีก้าวหน้าไปอีกขัน้ของอินสนธ์ิ ซึ่งท่ีมาจาก ผลงานชุด “คนั
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ฉ่อง” และมีความแตกตา่งจากผลงานชดุห้วยไฟ ท่ีสร้างจากไม้ทอ่นขนาดใหญ่และเน้นปริมาตรอนั

หนาหนกัและทบึตนั 

 
ภาพท่ี 91“ขุดด้วยปากถากด้วยตา”, 2525, ไม้แกะสลกั, 15 x 205 x 77 ซม.  
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557),  

81. 

 
ภาพท่ี 92 “ไม่ดีหากให้ใครรู้ว่าเราฉลาด”, 2525, ไม้แกะสลกั, 18 x 70 x  203 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

80.  
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ภาพท่ี 93 “สัตว์ใต้พภิพ”, 2528, ไม้แกะสลกั, 19 x 120 x 92 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

83.  

ช่วงเวลานีอิ้นสนธ์ิได้สร้างผลงานประติมากรรมนูนต่ําขนาดใหญ่อีกหลายชิน้ เช่น  “จิต

ภาวนา” (ภาพท่ี 94) และ “ทางช้างเผือก” (ภาพท่ี 95) ผลงานชดุนีแ้ตกตา่งจากชดุก่อนๆ คือ เป็น

การแกะสลักลวดลายนูนต่ําท่ีซับซ้อนบนแผ่นไม้หนาทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีการเน้นกรอบแข็งๆ 

อย่างชัดเจน ลวดลายของผลงานประติมากรรมนูนต่ําทัง้ 2 ชิน้นีป้ระกอบด้วยเส้นโค้งเส้นเว้าท่ี

เคล่ือนไหวอยา่งนุม่นวล วงกลมและวงรีคล้ายหยดนํา้ ซึ่งน่าจะเป็นรูปทรงท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมา

จากธรรมชาต ิเชน่ ต้นไม้ ใบไม้ หยดนํา้ ฯลฯ หรือองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคล้ายหวัช้าง 3 หวั เรียง

รายด้วยขนาดท่ีลดหลั่นจากใหญ่ไปหาเล็กในผลงาน “ทางช้างเผือก” เม่ือพิจารณาขนาดและ

รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าของไม้ อีกครัง้ระยะเวลาในการสร้างงานท่ีตรงกับช่วงเวลาท่ีอินสนธ์ิสร้าง

บ้านพกัและสตดูิโอหลงัจากย้ายออกมาจากห้วยไฟทําให้สนันิฐานว่า ศิลปินน่าจะสร้างผลงานชดุ

นีไ้ว้สําหรับเป็นบานประตหูรือใช้ตกแตง่ผนงับ้านท่ีกําลงัสร้างก็เป็นได้  
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ภาพท่ี 94 “จิตภาวนา”, 2525, ไม้แกะสลกันนูต่ํา, 200 x 300 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

96. 
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ภาพท่ี 95 “ทางช้างเผือก”, 2528, ไม้แกะสลกันนูต่ํา, 243 x 365 ซม. 
ท่ีมา :  ชีวิตสัน้ 80 ปี อินสนธ์ิ วงศ์สาม (กรุงเทพฯ :สํานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2557), 

99. 

ประติมากรรมนูนต่ํา “ชุดบานหน้าต่าง” (ภาพท่ี 96) ท่ีสร้างขึน้ระหว่างปี พ.ศ.  2530- 

2531 ซึ่งมีลักษณะเป็นกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าและมีขนาดใกล้เคียงกันก็น่าจะสร้างขึน้สําหรับใช้

ประดบับานหน้าตา่งบ้านของอินสนธ์ิเหมือนกบัผลงานชดุก่อนหน้า อินสนธ์ิผสมผสานเทคนิคการ

สลกัลายนนูต่ําเข้ากบัการฉลุลายเพ่ือสร้างพืน้ท่ีว่างภายในภาพ ความน่าสนใจอยู่ท่ีลวดลายสลกั

ของผลงานชดุนีท่ี้ไมซํ่า้กนัเลยสกัชิน้   

ผลงานประติมากรรมนูนต่ําอีกหนึ่งชิน้ในยุคนีน้่าสนใจ คือ “Sleeping” (ภาพท่ี 57) ซึ่ง

สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2533 ผลงานชิน้นี ้เน้นการมองเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว ประกอบด้วยไม้ 

4 ชิน้ท่ีมีรูปทรงและลวดลายสลักเหมือนกัน ถูกแขวนจัดวางเรียงกันเป็นแนวนอนในกรอบไม้

ส่ีเหล่ียมเรียบๆ ท่ีหนาหนัก ลวดลายสลักของรูปทรงภายในเป็นลายเส้นแบบนามธรรมเชิง

สญัลักษณ์ การแขวนองค์ประกอบ 4 ชิน้ในระยะห่างเท่าๆ กันภายในกรอบส่ีเหล่ียม ก่อให้เกิด

พืน้ท่ีวา่งภายในผลงาน ซึง่ชว่ยสร้างความนา่สนใจให้กบัประตมิากรรมชิน้นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 96 ชดุบานหน้าตา่ง, 2530- 2531,  ไม้แกะสลกันนูต่ํา,  38 x 90 ซม. (แตล่ะชิน้) 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจาก อทุยานธรรมมะและหอศลิป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 

ผลงานสําคัญ (พ.ศ. 2520 – 2533) อีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ในยุคนี  ้ คือ 

ประติมากรรมไม้แกะสลักประกอบ ซึ่งเป็นการนําเอาไม้หลายชิน้มาแกะสลักให้เป็นรูปทรงและ

ปริมาตรเล็กใหญ่ต่างกัน แล้วนํามาขัดผิวให้เรียบและกลมกลึง จากนัน้จึงนํามาประกอบเข้า

ด้วยกันโดยอาศัยหลักการ ประสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวขององค์ประกอบท่ีแตกต่างกัน 
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ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบของอินสนธ์ิเผยให้เห็นจินตนาการอนักว้างไกล ความเช่ียวชาญ

ในการนําองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนัมาผสานเข้าด้วยกนัอย่างลงตวั จนกลายเป็นรูปทรงนามธรรม

ท่ีแปลกใหมไ่มซํ่า้ใคร มีสีสนัชีวิตชีวา และกระตุ้นจินตนาการให้ผู้ชมเข้าถึงความคิดของศิลปินผ่าน

ช่ือผลงาน ทําให้ผู้ชมเข้าถึงความงามของรูปทรงท่ีเป็นนามธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง เช่น “เตียงโยก” 

(ภาพท่ี 52) เป็นการลดทอนโครงสร้างใหญ่ของเตียงโยกลงจนเหลือแต่เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของ

เตียงโยกผ่านรูปทรงโค้งอิสระของไม้สลกัหลายชิน้ท่ีนํามาประกอบเข้าด้วยกัน ทําให้นึกถึงเตียง

โยกได้โดยไม่ยาก ผลงานชิน้นีเ้ป็นผลงานชิน้แรกของการเร่ิมต้นทําประติมากรรมไม้แกะสลัก

ประกอบ ท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากผลงานยุคห้วยไฟค่อนข้างมาก เพราะไม่ใช่การสร้างงานด้วย

เทคนิคแกะสลกัไม้ท่อนเดียวแบบเดิม แตเ่ป็นการแกะสลกัและกลึงไม้หลายๆ ชิน้ให้มีรูปทรงและ

ขนาดต่างๆ กันแล้วนํามาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคการเข้าเดือยไม้แบบช่างพืน้บ้าน

ล้านนา 

นอกจากนีย้งัมี ผลงาน “สงครามที่ไม่สิน้สุด” (ภาพท่ี 97) และ “เคร่ืองวัดใจ” (ภาพท่ี 

98)  ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ด้วยเทคนิคไม้แกะสลักประกอบ และตัง้ช่ือตามความรู้สึกของศิลปินผ่าน

รูปทรงของประติมากรรมท่ีเป็นองค์รวม “สงครามที่ไม่สิน้สุด” (ภาพท่ี 97) ประกอบด้วยไม้

แกะสลกัท่ีมีรูปทรงสูงเพรียวบ้าง หนาแบนบ้าง ใหญ่เล็ก หรือสูงเตีย้ต่างกันบ้างแต่ปลายแหลม

และถูกเจาะรูปกลมด้านล่าง แล้วถูกนํามาร้อยเข้าด้วยกันด้วยไม้กลมยาวท่ีเสียบทะลุผ่านรูของ

องค์ประกอบเหล่านี ้ปลายแหลมคมของไม้แตล่ะชิน้ท่ีตัง้ตรงขึน้สู่เบือ้งบนสามารถส่ือความหมาย

ของอนัตรายถึงสงครามอนัไม่สิน้สดุ ดงัท่ีศิลปินได้ให้ช่ือผลงานไว้ เช่นเดียวกบัผลงาน “เคร่ืองวัด

ใจ” (ภาพท่ี 98) ท่ีมีเทคนิคและแนวคิดในการสร้างงานคล้ายกบัผลงาน “สงครามท่ีไม่สิน้สดุ” จะ

ตา่งกนัตรงท่ีผลงานนีเ้น้นปริมาตรอนัหนกัหนาและขนาดท่ีใหญ่โต องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเป็น

แทง่แตถ่กูสลกัให้มีรูปทรงคอดโค้งหนานนู กลมกลึง ถกูเจาะช่องส่ีเหล่ียมไว้ทกุอนัแล้วถกูร้อยและ

แขวนเรียงเข้าด้วยกนัสงูบ้าง ต่ําบ้างอยา่งเป็นจงัหวะด้วย ทําให้นึกถึงตาชัง่แบบโบราณ และส่ือถึง

ช่ือผลงาน “เคร่ืองวดัใจ” ของศลิปินได้เป็นอยา่งดี  

“จุดสุดยอด” (ภาพท่ี 54) เป็นผลงานแนวตัง้ ความน่าสนใจของผลงานชิน้นีอ้ยู่ท่ีการ

ผสานเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืนระหว่างรูปทรงเหล่ียมและรูปทรงอิสระ รูปทรงเหล่ียมเกิดจากการ
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บากเนือ้ไม้ให้โค้งออกและเว้าเข้าคล้ายกบัลกูคล่ืนบนเนือ้ไม้ ขณะท่ีส่วนฐานมีรูปทรงเหล่ียม ส่วน

ยอดกลับมีรูปทรงยาวรีและกลมกลึง  ผลงานชิน้นีไ้ม่ได้สลกัมาจากไม้แท่งเดียว แต่เกิดจากการ

นําเอาชิน้ส่วนท่ีสลักแยกต่างหาก มาประกอบเข้าด้วยกันด้วยเทคนิคเข้าเดือยแบบง่ายๆ ไม่

ซบัซ้อน แต่ก็ทําให้ผลงานมีความน่าสนใจมากขึน้ การผสานกนัอย่างกลมกลืนของรูปทรงอิสระ

และรูปทรงเหล่ียมจากการบากเนือ้ไม้ให้โค้งออกและเว้าเข้าแบบลกูคล่ืนพุ่งในลกัษณะขึน้สู่เบือ้ง

บน ส่ือความหมายถึงความเป็นนามธรรมของจดุสดุยอดได้อยา่งชดัเจน 

“Organic Form” (ภาพท่ี 55) น่าจะเป็นผลงานท่ีอิงกับรูปทรงธรรมชาติเดิมของไม้ 

ประติมากรรมชิน้นีมี้แนวคิดในการสร้างงานคล้ายกับผลงาน “จุดสุดยอด” เหมือนกัน เพียงแต่

ผลงานชิน้นีนํ้าเสนอในแนวนอน องค์ประกอบหลักถูกอินสนธ์ินํามาปรับแต่งเพ่ือเน้นความกลม

กลงึของรูปทรงอิสระดัง้เดมิ ถึงแม้ผลงานชิน้นีจ้ะไมไ่ด้มีลวดลายไม้ท่ีสวยงามนกั แตค่วามโดดเดน่

กลบัอยูท่ี่ความกลมกลึงและความล่ืนไหลของรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งถกูเน้นให้เห็นชดัมากยิ่งขึน้ด้วย

การขัดผิววัสดุให้เรียบเกลีย้งและขึน้เงา ตรงกับช่ือผลงานท่ีศิลปินตัง้ไว้ อันหมายถึง “รูปทรง

ธรรมชาต”ิ ความพิเศษอีกประการหนึง่ของผลงานชิน้นีคื้อ การเจาะรูกลม 3 รูเพ่ือเสียงแท่งไม้กลม 

2 แท่งทะลุไปอีกด้านขององค์ประกอบหลัก ส่วนอีกรูปล่อยทิง้ไว้ ท่ีน่าสนใจคือ การออกแบบ

ฐานรองรับงาน ซึ่งไม่ได้เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมแบบทั่วไป แต่มีการถากและบากเนื อ้ไม้ออกและขัด

แตง่ให้มีลกัษณะเว้าเข้าและนนูออกเพ่ือสอดรับและกลมกลืนเข้ากบัตวัผลงาน  
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ภาพท่ี 97 “สงครามที่ไม่สิน้สุด” 2522, ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบ,  205 x  98  x 17.5 
ซม. 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ภาพท่ี 98 “เคร่ืองวัดใจ” 2523, ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบ,  180  x  128  x 19 ซม. 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ผลงานไม้แกะสลกัประกอบเหล่านีเ้ผยให้เห็นแนวคิดในการสร้างงานท่ีหลากหลายของ

ประติมากร ผ่านความเช่ียวชาญในเทคนิค การแกะสลักไม้ รวมทัง้การผสานองค์ประกอบท่ีมี

รูปทรงและปริมาตรตา่งกันให้รวมเข้าด้วยกันได้อย่างชาญฉลาด อาจกล่าวได้ว่า ยงัไม่มีประติมา

กรคนใดในประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแนวนามธรรมท่ีใช้ไม่เป็นวสัดไุด้

หลากหลายและยอดเย่ียมเทาเทียมกบัอินสนธ์ิ ผลงานประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบได้เร่ิมต้น

ขึน้ในยคุนีแ้ละถกูนําไปพฒันาตอ่ยอดในยคุตอ่ไป 

ยุคเปิดรับประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์งานในแนวใหม่ (พ.ศ. 2533 - 2542)  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2533 อินสนธ์ิมีโอกาสเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมยัง

ทวีปยุโรป ท่ีเมืองโซเฟีย ประเทศบลัแกเรีย ในครัง้นัน้อินสนธ์ิได้เดินทางไปพร้อมกับภรรยา คุณ

เวเนเทีย วอล์คกี ้เพ่ือท่องเท่ียวพกัผ่อนและชมงานศิลปะ ทัง้คูใ่ช้เวลาอยู่ท่ีนัน่ประมาณ 3 อาทิตย์ 

จากนัน้ได้เดินทางตอ่ไปยงักรุงฮาราเล ประเทศซิมบบัเว เพ่ือดกูารสลกัหินของชาวบ้านในหมู่บ้าน

เล็กๆ แห่งนี ้ซึ่งอินสนธ์ิเคยได้ยินได้ฟังมาจากคุณเจค็อบ ลิปกิน คุณพ่อของคุณลอร์ลา ลิปกิน 

ภรรยาคนท่ี 2 ซึ่งเล่าให้ฟังว่าการสลกัหินของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนีมี้ความน่าสนใจมาก อิน

สนธ์ิจงึคิดว่าน่าจะเดินทางมาท่ีแห่งนีเ้พ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ และดวิูธีการแกะสลกัหินของชาว

พืน้เมืองท่ีนัน่ เม่ืออินสนธ์ิได้เห็นผลงานแกะหินของชาวบ้านท่ีเมืองกรููเว ประกอบกบัประสบการณ์

ท่ีเขาเคยได้เรียนรู้การแกะหินมาบ้างจากการได้เห็นการทํางานของคณุเจคอ็บ ลิปกิน ทําให้อินสนธ์ิ

เกิดความสนใจและแรงบนัดาลใจในการสร้างงาน จากนัน้เขาจึงได้ขอเข้าร่วมแกะสลกัหินกบัชาว

พืน้เมืองท่ีนัน่ด้วย อินสนธ์ิใช้เวลาเรียนรู้เทคนิคการแกะสลกัหินจากชาวบ้านและสร้างงานสลกัหิน

อยู่ท่ีเมืองนีเ้ป็นเวลาเกือบสามเดือน ทําให้เขาได้เห็นเทคนิคการทํางานของคนพืน้ถ่ินรวมทัง้

คณุสมบตัิพิเศษของหินแอฟริกาและความงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบท่ีเขาไม่เคยเห็นมาก่อน 

ผลงานแกะสลกัหินของอินสนธ์ิท่ีเมืองกูรูเวท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั ซึ่งน่าจะเป็นความตัง้ใจของ

ประตมิากรท่ีต้องการนํางานสร้างสรรค์ชดุนีก้ลบัมายงัประเทศไทยด้วย การเดินทางไปยงัประเทศ

ซิมบบัเวและการได้ไปสร้างงานแกะสลกัหินท่ีมีความงดงามในแบบของชนพืน้ถ่ินท่ีนัน่ได้กลายเป็น

แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชดุใหมข่องอินสนธ์ิตอ่ไป 
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ปีตอ่มา หลงักลบัจากเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมยงัทวีปยโุรปและแอฟริกา 

อินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึน้มาชุดหนึ่ง และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ได้จดัแสดงผล

งานชุดนีใ้นนิทรรศการ “ดิน น า้ ลม ไฟ” ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า 

กรุงเทพมหานคร นิทรรศการครัง้นีข้องอินสนธ์ิจดัแสดงในรูปแบบ “Sculpture Installation” หรือ 

“ประติมากรรมจดัวาง” ซึ่งแบง่ผลงาน ออกเป็น2 ชดุใหญ่ ตามแนวคิด รูปแบบและส่ือท่ีแตกต่าง

กัน ผลงานชุด  “ดิน น า้ ลม ไฟ” (ภาพท่ี 57) เป็นการนําเอาวัสดุท่ีเป็นไม้มะขามมาตดัทอน

บางส่วนโดยยังไม่ทิ ง้รูปทรงธรรมชาติดัง้เดิมของไม้มะขาม การถากเปลือกนอกของไม้ออก

บางสว่นเผยให้เห็นความแตกตา่งระหว่างพืน้ผิวขรุขระสีนํา้ตาลของเปลือกนอกของไม้กบัผิวเนือ้สี

ขาวเรียบด้านใน นอกจากนัน้อินสนธ์ิยังใช้ไฟเผาเนือ้ไม้เพ่ือเพิ่มสีสันและลวดลายให้กับ

องค์ประกอบแตล่ะตวัอีกด้วย องค์ประกอบเหลา่นีถ้กูนํามาจดัวางไว้ในห้องๆ หนึ่ง บางส่วนถกูวาง

ไว้บนแทน่สงูบ้างต่ําบ้าง ภายในโพรงไม้ตามธรรมชาตแิละท่ีอินสนธ์ิขดุเจาะขึน้มาเพิ่มเติมมีการจดุ

เทียนไว้ แสงไฟจากเปลวเพลิงท่ีสะบดัไปมาในโพรงไม้ทําให้เกิดแสงวอมแวมเรืองเรืองให้กบัห้อง

นิทรรศการ ทําให้นึกถึงบรรยากาศในโบสถ์คริสเตียนท่ีมีการจุดเทียนเพ่ือระลึกถึงผู้ ตายและ

บรรยากาศของการทําพิธีกรรม ซึง่อินสนธ์ิกลา่ววา่ “นีเ่ป็นการส่งวิญญาณของไม้ไปสู่สวรรค์” 4 การ

นําเสนอ “Sculpture Installation” ในลกัษณะนีข้องอินสนธ์ินอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์

ใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะให้กับศิลปิน ยงัเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเสพงานศิลปะ

ให้กบัผู้ชมได้อยา่งมีนยัยะสําคญั 

ผลงาน “Sculpture Installation” อีกชดุหนึ่ง (ภาพท่ี 59) ท่ีจดัแสดงในนิทรรศการนี ้เป็น

การนําเอาผลงานหินแกะสลกัของอินสนธ์ิจากเมืองกรููเวมาจดัวางในตู้กระจกท่ีมีรูปทรงและขนาด

ตา่งกัน อินสนธ์ินําเสนอผลงานเหล่านีด้้วยการเทกรวดเล็กๆ ไว้ในภาชนะแก้วเหล่านี ้แล้วจึงวาง

ผลงานแกะสลกัหินของเขาไว้ด้านบน จากนัน้จึงเทนํา้ใส่ภาชนะในระดบัท่ีแตกตา่งกนั การจดัวาง

ภาชนะแก้วรูปทรงตา่งกนั ทัง้ทรงส่ีเหล่ียม ทรงกระบอก และทรงแปดเหล่ียม และระดบัของนํา้ท่ีเท

ไว้ในภาชนะ ในลักษณะท่วมผลานบ้าง ปร่ิมๆผลงานบ้าง ช่วยสร้างสีสันและความหลากหลาย

ให้กับการนําเสนอผลงานแกะสลกัหินจากเมืองกูรูเวของอินสนธ์ิได้อย่างน่าสนใจ อาจกล่าวได้ว่า 

นิทรรศการท่ีจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2534 นี ้เป็นการประกาศความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
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ศิลปะของประติมากรวัย 56 ปีได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าศิลปินผู้ นีไ้ม่ได้ตกยุคหรือล้าหลังแต่ยัง

สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีนําสมัยได้ไม่แพ้ศิลปินวัยหนุ่มสาว เพราะในช่วงเวลานีศ้ิลปะแนว  

Installation ได้รับความนิยมมากในวงการศิลปะนานาชาติและของไทย ผลงานศิลปะแนวจดัวาง

ของศลิปินไทยท่ีนา่สนใจในทศวรรษนีปี้ พ.ศ. 2530 ได้แก่ “เสียงหัวเราะสีฟ้า”, ของอภินนัท์ โปษ

ยานนท์ (ภาพท่ี 99) “ร่างกาย วิญญาณ และชีวิต” ของธนะ เลาหกัยกุล (ภาพท่ี 100) และ 

“สัญญาณวัฒนธรรม ก – ข” ของวิโชค มกุดามณี (ภาพท่ี 101) เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 99 “เสียงหัวเราะสีฟ้า”, 2530, อภินนัท์ โปษยานนท์, ทีวี ก้อนหิน ภาพพิมพ์และศลิปิน 
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจดังานฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 211. 
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ภาพท่ี 100 “ร่างกาย วิญญาณ และชีวิต”, 2536, ธนะ เลาหกยักลุ, แสง เสียง นํา้ หนงัสือพิมพ์ 
ต้นคริสต์มาส กระสอบป่าน ไม้ ปนูพลาสเตอร์, ขนาดผนัแปรไมแ่นน่อน 
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 224. 

 

 
ภาพท่ี 101 “สัญญาณวัฒนธรรม ก – ข”, 2537,วิโชค มกุดามณี, ทอ่นไม้ กิง้ไม้ เชือก ผ้า ดิน
และกากเพชร, ขนาดผนัแปรไมแ่นน่อน 
ท่ีมา : คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. ศิลปะรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ( (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2540), 229. 
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ในช่วงปี พ.ศ.  2533 – 2542 อินสนธ์ิสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมท่ีทําจากไม้ไว้ไม่

น้อย ส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั ในระยะหลงัมกัจะเป็นผลงานท่ีมีขนาดเล็กลง

กว่าเดิม และส่วนใหญ่จะเป็นผลงานไม้แกะสลกัประกอบ อินสนธ์ิได้ให้เหตผุลว่า การสร้างสรรค์

ผลงานขนาดเล็ก ทําให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่างท่ีเกิดขึน้ขณะสร้างสรรค์ได้ง่ายกว่า 

อีกทัง้ยงัใช้เวลาในการสร้างสรรค์น้อยกว่าผลงานขนาดใหญ่ และหากต้องการจะขยายผลงานชิน้

ไหนให้ใหญ่ขึน้ก็สามารถทําได้ในภายหลงั ผลงานไม้แกะสลกัประกอบท่ีทําขึน้ในยคุนีเ้ป็นผลงานท่ี

พฒันามาจากผลงานไม้แกะสลกัประกอบในยคุก่อนหน้านีซ้ึ่งมีทัง้จากแบบร่างขนาดเล็กท่ีเคยทํา

ไว้ในยคุก่อน (ภาพท่ี 102) หรือสร้างขึน้ใหม ่เอกลกัษณ์ในการสร้างงานของอินสนธ์ิในยคุนีม้กัเป็น

ประตมิากรรมรูปทรงง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน แตมี่หลกัการในการสร้างงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปินนัน่

คือ การนําองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงต่างกันมาประสานเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคการเข้าเดือย แบบ

พืน้บ้าน เดือยท่ีนํามายดึองค์ประกอบตา่งๆ เข้าด้วยกนัไมไ่ด้ทําหน้าท่ีเป็นเพียงหมดุยึดไม้ให้ติดกนั

เท่านัน้ แต่ยงัเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผลงานท่ีเพิ่มสนุทรียภาพให้กบัผลงาน เพราะศิลปินจงใจ

ทิง้ให้เดือยไม้ย่ืนยาวโผล่ออกมาจากผลงานให้เห็นอย่างชดัเจนเพ่ือบ่งบอกถึงร่องรอยการเสียบ 

การเจาะ การยึดติดขององค์ประกอบทัง้หมดให้เป็นเอกภาพ ผลงานเหล่านีมี้รูปทรงท่ีหลากหลาย

ตามลกัษณะของการประกอบไม้เข้าด้วยกนั ความกลมกลึง เส้นท่ีคดโค้งไปมา สนัท่ีเรียบตรงจาก

การบากหรือถากเนือ้วสัดอุอกเพ่ือสร้างรูปทรงท่ีแตกต่างกันให้องค์ประกอบแตล่ะตวั สร้างความ

ขัดแย้งท่ีกลมกลืนกันและอรรถรสในการทัศนาให้กับรูปทรงโดยรวมของผลงานไม้แกะสลัก

ประกอบของอินสนธ์ิ ถึงแม้ประติมากรรมไม้แกะสลักประกอบของอินสนธ์ิในยุคนีจ้ะมีขนาดไม่

ใหญ่นกั แตก็่เผยให้เห็นพลงัแหง่การสร้างสรรค์และจินตนาการท่ีก้าวหน้าอย่างไม่หยดุยัง้ ของประ

ตมิากรผู้ นีอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 102 สว่นหนึง่ของแบบร่างสีนํา้ผลงานไม้แกะสลกัประกอบ, 2520 - 2540 
ท่ีมา :  ไฟล์ภาพจากอทุยานธรรมมะและหอศิลป์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม และ เวเนเทีย วอล์คกี ้อําเภอ

เมือง จงัหวดัลําพนู 
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ผลงานไม้แกะสลักประกอบท่ีโดดเด่นและน่าสนใจในยุคปี พ.ศ. 2533 – 2542 ได้แก่  

“ไตรมาส” (ภาพท่ี 61) ซึ่งประกอบด้วยไม้กลึงขัดผิวเรียบท่ีมีรูปทรงต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ ฐาน

ทรงกระบอกท่ีตัง้อยูบ่นฐานทรงส่ีเหล่ียมเตีย้ๆ เหนือฐานทรงกระบอกเป็นไม้กลมกลึงทรงสงูเพรียว

แหลมเรียวขึน้สูย่อด และไม้กลงึรูปวงโค้ง 2 อนัท่ีนํามาประกบกนัเป็นวงรีติดเข้ากบัไม้กลึงกลมทรง

แหลมสงูด้วยเดือยไม้เล็กๆ องค์ประกอบท่ีมีรูปทรงแตกตา่งกนันีถ้กูนํามาประกอบเข้าด้วยกนัอย่าง

ได้จงัหวะงดงาม มีความสมมาตรทัง้ฝ่ังซ้ายและขวาสร้างความรู้สึกถึงความสงบและสง่างาม มี

ความขดัแย้งระหวา่งแทน่ฐานทรงส่ีเหล่ียมและความกลมกลึงของผลงานช่วยสร้างสีสนัและความ

มีชีวิตชีวาให้กบัภาพรวมของผลงานได้อยา่งลงตวั  

“Untitled I” (ไม่มีช่ือ I ) (ภาพท่ี 60) ผลงานชิน้นีมี้โครงสร้างท่ีไม่ได้ซับซ้อนมากนัก 

ประกอบด้วยไม้เพียง 2 ชิน้ ชิน้แรกมีรูปทรงเรียวยาว ท้ายโค้งมน ตัง้ตรงในแนวดิ่ง ตรงกลางเจาะ

เป็นช่องแคบๆ ยาวๆ ทะลุไปอีกด้าน ไม้ชิน้ท่ี 2 มีลกัษณะแบน มีขอบแข็งโค้งหยกัไปมา หวัท้าย

โค้งมน ไม้ชิน้นีเ้สียบอยูใ่นชอ่งแคบๆ ของไม้ชิน้แรก และเช่ือมตอ่กนัด้วยการเข้าเดือยไม้แบบง่ายๆ 

รูปทรงของผลงานชิน้นีช้วนให้นึกถึงคนัโยกนํา้หรือเคร่ืองมือบางอย่างท่ีสามารถโยกขึน้ลงได้ ซึ่ง

ศิลปินอาจจะได้รับแรงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองมือบางอย่างท่ีได้พบเห็นในช่วงเวลานัน้ก็เป็นได้ 

และความน่าสนใจของผลงานชิน้นีน้อกจากรูปทรงท่ีเรียบง่ายแล้ว  คือ การ นําเสนอผลงานใน

แนวตัง้โดยใช้เทคนิคการเข้าเดือยแบบง่ายๆ เพ่ือสร้างความเร้าใจให้แก่ผู้ชม ศิลปินใช้วิธีการเจาะรู

ท่ีฐานและตอกเดือยเข้าไปในรูเพ่ือยึดผลงานท่ีมีด้านท้ายโค้งมนเข้ากบัฐานแท่งส่ีเหล่ียม ซึ่งถึงแม้

จะขดัแย้งกบัรูปทรงโค้งมนของผลงาน แตก็่ให้อรรถรสในการทศันาย่ิงนกั 

 “Untitled II” (ไม่มีช่ือ II) (ภาพท่ี 62) เป็นผลงานท่ีเกิดจากการนําองค์ประกอบซึ่งมี

รูปทรงและปริมาตรแตกต่างกนัมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างซบัซ้อน ผลงานชิน้นีป้ระกอบด้วยไม้

ทรงส่ีเหล่ียมหนาด้านบนโค้งแบบหลงัเต่า ซึ่งเป็นแท่นฐานให้กับแผ่นไม้รูปสามเหล่ียมปลายโค้ง

มน 3 อนัท่ีเสียบลงบนฐานทรงส่ีเหล่ียมนีใ้นระยะห่างเท่าๆ กนั ด้านบนของแผ่นสามเหล่ียมทัง้ 3 

อนันีถู้กเจาะเป็นช่องสําหรับเสียบไม้ยาวหนาทรงสามเหล่ียมท่ีกลึงเหล่ียมและหวัท้ายให้โค้งมน 

เดือยไม้เล็กๆ ช่วยทําให้องค์ประกอบ 2 ส่วนนีต้อ่ติดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนามากยิ่งขึน้ สกรูไม้

ขนาดใหญ่ท่ีเสียบทะลุเข้าไปตรงกึ่งกลางฐานของไม้สามเหล่ียมทัง้ 3 แผ่นด้านละตวั รวมทัง้ไม้
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รูปทรงโค้งคล้ายบมูเมอแรงท่ีประกอบตดิตรงกลางช่องระหว่างแผ่นสามเหล่ียมไม่เพียงสร้างความ

ซับซ้อนให้กับภาพรวมของโครงสร้าง แต่ยังช่วยผสานรูปทรงและปริมาตรท่ีแ ตกต่างกันของ

องค์ประกอบทัง้หมดให้กลมกลืนเข้าด้วยกนัอย่างเป็นเอกภาพอีกด้วย  ลกัษณะการเข้าเดือยแบบ

โบราณเพ่ือยึดติดรูปทรงท่ีซบัซ้อนทัง้หมดเข้าด้วยกนั และการปล่อยให้ส่วนของเดือยโผล่ออกมา

ให้เห็นอย่างชัดเจน นับเป็นเสน่ห์แบบช่างพืน้บ้านท่ีงดงามอย่างหนึ่งท่ีศิลปินจ งใจให้เกิด  

ประติมากรรม “Untitled II” เป็นผลงานไม้สลกัประกอบเพียงชิน้เดียวท่ีทาสีย้อมไม้เป็นสีนํา้ตาล

แดง อินสนธ์ิได้ยกผลงานชิน้นีใ้ห้กบัคณุอินสนธ์ิ จเูนียร์ วู๊ด ลกูชายเพียงคนเดียวของเขา  

 “Dynamic” (ภาพท่ี 63) ประกอบด้วยฐานทรงส่ีเหล่ียมกะทดัรัด ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของไม้ทรงสงู

ผิวเรียบ ปลายมนขนาดไม่หนามาก ไม้สลกัชิน้เล็กๆ หลายชิน้ ท่ีตดักลึงให้เป็นรูปทรงโค้งหยกัไป

มาถูกนํามาต่อติดกบัไม้ทรงสูงนีท้ัง้ด้านหน้าและด้านหลงัด้วยการเข้าเดือยอย่างมีศิลปะ การจดั

วางองค์ประกอบของผลงานชิน้นี ้เน้นการเคล่ือนไหวภายในผลงานจากด้านล่างขึน้สู่ด้านบน ซึ่ง

ทําให้จินตนาการถึงภาพคนกําลงัปีนป่ายขึน้ไปบนเสาหรือต้นไม้ “Dynamic” สะท้อนแนวคิดใน

การสร้างงานท่ีต้องการนําเสนอภาพพลงัแห่งการเคล่ือนไหวท่ีมีชีวิตชีวาผ่านรูปทรงนามธรรมของ

ผลงานได้เป็นอยา่งดี 

“Rocking Sculpture” (ภาพท่ี 64) เป็นผลงานซึ่งเกิดจากการนําไม้แกะสลักประกอบ

รูปทรงคล้ายกับกลีบของดอกไม้ท่ีเรียงซ้อนกนัขึน้เป็นชัน้ๆ 4 ชุด มาจดัเรียงโดยเว้นระยะห่างพอ

งาม จนทําให้เกิดจงัหวะท่ีลงตวัของพืน้ท่ีวา่งภายในผลงาน ไม้กลมยาวขนาดใหญ่และขนาดเล็กท่ี

เสียบร้อยองค์ประกอบทัง้ 4 ตวันีเ้ข้าด้วยกัน และฐานส่ีเหล่ียมขอบคมแข็งท่ีรองรับตัวผลงาน 

ถึงแม้จะมีรูปทรงท่ีขดัแย้งกนัแตก็่สามารประสานเข้าด้วยกนัจนเป็นเอกภาพไม่เพียงเท่านัน้ยงัช่วย

สร้างสนุทรียภาพแห่งความแตกตา่งระหว่างเส้นโค้งมนและเส้นตรงให้กับภาพรวมของผลงานได้

เป็นอย่างดี รูปทรงของไม้องค์ประกอบท่ีซํา้กัน 4 ตวั ทิศทางของเส้น การจดัวางองค์ประกอบให้

เรียงกนัเป็นระยะพองาม “Rocking Sculpture” ทําให้ผู้ชมจินตนาการถึงการเคล่ือนไหวซํา้ๆ กัน

และพร้อมๆ กนัของฝีพายในการแขง่เรือยาว อนัเป็นประเพณีการละเล่นยามนํา้หลากท่ีสืบทอดตอ่

กันมาแต่โบราณอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยท่ีอาศัยอยู่ริมแม่นํา้ ความ
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นา่สนใจอีกประการหนึง่ของผลงานชิน้นีคื้อการวางผลงานให้ย่ืนลํา้ออกมาจากตวัฐานท่ีตัง้ ซึ่งเผย

ให้เห็นถึงอิสระทางความคดิในการสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินอยา่งชดัเจน 

 “Emerging” (ภาพท่ี 65) และ “Social system” (ภาพท่ี 66) ถึงแม้ผลงาน 2 ชิน้นีจ้ะ

สร้างจากองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงตา่งกนั รวมทัง้เทคนิคท่ีใช้ก็ตา่งกนั นัน่คือขณะท่ี “Emerging” ใช้

วิธีการกลึงไม้ให้กลมและขดัผิววสัดใุห้เรียบเกลีย้งและขึน้เงา แต ่“Social system” จะเน้นรูปทรง

อิสระตามธรรมชาต ิและจงใจไม่ขดัผิวไม้เพ่ืออวดความหยาบของเนือ้ไม้ อย่างไรก็ตาม ผลงานทัง้

สองชิน้นีก็้มีแนวคิดในการสร้างงานท่ีคล้ายคลึงกัน นัน่คือ การสร้างชุดองค์ประกอบท่ีมีรูปทรง

เหมือนกันแล้วนํามาจดัวางให้เกิดพืน้ท่ีว่างภายในผลงาน จนเกิดเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ี

ว่างและรูปทรงท่ีซํา้ๆ กัน ทําให้เห็นจังหวะในการจัดวางองค์ประกอบแบบง่ายๆ การนํารูปทรง

อิสระเข้ามาเป็นองค์ประกอบในงานช่วยสร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับการ

สร้างสรรค์ผลงาน 2 ชิน้นี ้รวมทัง้การนําเทคนิควิธีการแบบโบราณเช่น การเข้าไม้ การเข้าเดือยมา

ใช้ในการสร้างงาน 

“โครงสร้างพญานาค” (ภาพท่ี 67) ผลงานชิน้นีป้ระกอบด้วยชดุไม้สลกัประกอบรูปทรง

เหมือนกัน 4 ชุดท่ีนํามาวางประกอบกันบนแท่นฐานส่ีเหล่ียมหนาหนัก รูปทรงซํา้ๆ กันของ

องค์ประกอบแต่ละส่วน ถูกร้อยเรียงผสานกันด้วยเดือยยาวในแนวนอน และเดือยสัน้ในแนวตัง้ 

เส้นโค้งเส้นเว้าท่ีเกิดจากรูปทรงขององค์ประกอบย่อยท่ีวางสลับกันไปมาทัง้ฝ่ั งซ้ายและขวา

ก่อให้เกิดจังหวะ และความสมมาตรท่ีสอดคล้องกันภายในผลงาน ถึงแม้ใช้ รูปทรงของ

องค์ประกอบท่ีเหมือนกนั การจดัวางองค์ประกอบจะเรียบง่าย แตก่ารซํา้กนัของรูปทรง และจงัหวะ

ของพืน้ท่ีวา่งในผลงานก็สามารถสร้างความเป็นเอกภาพและการเคล่ือนไหวให้กบัผลงานผ่านการ

ซํา้กนัของเส้นโค้งเส้นเว้ารวมทัง้ช่องวงรีตรงกลางผลงานท่ีสร้างช่องว่างท่ีเกิดจากการซ้อนกนัของ

รูปทรงเกิดท่ีสามารถมองทะลผุ่านจากอีกด้านไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ การวางองค์ประกอบให้เกิดเส้น

โค้งแบบคว่ําลงหรือหงายขึน้ในลกัษณะซ้อนกนัอย่างเป็นจงัหวะ สร้างจินตภาพให้ผลงานดคูล้าย

กับโครงกระดกูของสิ่งมีชีวิต ดงัท่ีประติมากรได้ตัง้ช่ือผลงานไว้ว่า “โครงสร้างพญานาค” ซึ่งเป็น

สตัว์ในเทพนิยายท่ีเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอดุมสมบรูณ์ ความเป็นมงคล ตามตํานานและความ

เช่ือโบราณของคนไทยในหลายภมูิภาค 



  168 

“ความฝันท่ีเป็นจริง” (ภาพท่ี 70) ผลงานชิน้นีมี้องค์ประกอบเพียง 5 ชิน้ มีรูปทรงโค้งเว้า

ท่ีมีลกัษณะเหมือนกันถูกนํามาประกอบเข้าด้วยกันทางด้านซ้ายและขวา การจดัวางแม้จะไม่ได้

ซบัซ้อนมากนกั แตก็่ทําให้เห็นจงัหวะท่ีไหลล่ืนอยา่งตอ่เน่ืองของเส้นรอบนอกของผลงานตัง้แตฐ่าน

ล่างสู่ด้านบน องค์ประกอบทัง้หมดถกูยึดติดด้วยเดือยไม้ขนาดเล็ก ตวัผลงานถูกติดตัง้บนฐานไม้

ขอบคมแข็งทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสแบบง่ายๆ ด้วยเดือยขนาดเล็ก 2 ตวัเท่านัน้ ด้วยเหตนีุ ้ฐานของงาน

จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลงานไปโดยปริยาย ซึ่งตรงกบัแนวคิดในการสร้างงานของอินสนธ์ิท่ีว่า

เดือยเล็กๆ ท่ีสามารถทําให้ผลงานตัง้อยูบ่นฐานไม้ได้ก็คือ “ความฝันท่ีเป็นจริง” นัน่เอง รูปทรงรวม

ของประติมากกรมชิน้นีม้องเผินๆ มีลกัษณะคล้ายกับก้ามป ูบางทีอาจจะหมายถึงมือท่ีไขว่คว้า

ตามความฝัน หรือ เป็นอาการของคนท่ีชมืูอ 2 ข้างขึน้เหนือศีรษะด้วยความดีใจก็เป็นได้ 

เคร่ืองบินของดาวินช่ี (ภาพท่ี 71) เป็นประตมิากรรมแนวตัง้ท่ีจดัวางบนฐานไม้ทรงกลม

เตีย้ๆ ประกอบด้วยแทง่ไม้ปลายเรียวยอดทู ่ลกัษณะคล้ายยานอวกาศ ด้านข้างของแท่งไม้ถกูเจาะ

เป็นช่องยาวๆ แคบๆ สําหรับเสียบไม้กลึงรูปทรงเรียวยาวปลายแบน 4 อนั ซึ่งถูกประกอบติดกับ

แทง่ไม้ด้วยเดือยไม้ยาวทัง้ 2 ข้าง ข้างละ 2 อนั ด้านบน 1 อนั ด้านลา่ง 1 อนั เม่ือมองเผินๆ ดคูล้าย

กบัแขนขาหรือปีกท่ีย่ืนออกมา ไม้กลึงท่ีนํามาประกอบด้านบนของแท่งไม้ทัง้ด้านซ้ายและขวาจะ

อยู่ในลกัษณะชีเ้ฉียงขึน้ด้านบน ส่วนอีก 2 อนัท่ีอยู่ด้านล่างซึ่งมีขนาดยาวกว่าจะมีลกัษณะโค้งตวั

ลงสูพื่น้ การจดัวางองค์ประกอบของงานในลกัษณะนีทํ้าให้ดรูาวกบัว่าผลงานกําลงัจะพุ่งตรงจาก

พืน้ขึน้สูท้่องฟ้า ตรงตามช่ือ “เคร่ืองบนิของดาวินช่ี” ท่ีศลิปินได้ตัง้ไว้  

ในช่วงเวลาเดียวกันมีผลงานประติมากรรมไม้แกะสลักของ ของประติมากรอ่ืนๆ ท่ี

น่าสนใจ เช่น“Seeding” (ภาพท่ี 103) (พ.ศ. 2534) “กาฝาก” (ภาพท่ี 104) (พ.ศ. 2536) ของ

จมุพล อทุโยภาศ จดุเดน่ในผลงานทัง้สองชิน้คือการขดัผิวไม้ให้เรียบและกลมกลึง “เรือมาแล้ว” 

(ภาพท่ี 105)(พ.ศ. 2536) “วิดน า้” (ภาพท่ี 106) (พ.ศ. 2537) ของธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และ 

“รูปทรงแห่งการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม” (ภาพท่ี 107) (พ.ศ. 2539) ของธวชัชยั หงส์แพง 

ผลงานทัง้สามชิน้นีเ้กิดจากการประกอบไม้หลายชิน้เข้าด้วยกันเป็นผลงาน ผลงานเหล่านีส้ร้าง

เทคนิควิธีการสร้างงานท่ีแตกตา่งกนัไป และแม้จะสร้างจากไม้เช่นเดียวกบัผลงานของอินสนธ์ิ แต่

ก็มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนัตามการนําเสนอของศลิปิน 
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ภาพท่ี 103 “Seeding”, 2534, จมุพล อทุโยภาศ, แกะสลกัไม้, 60 x 95 x 24 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 312. 

 
ภาพท่ี 104 “กาฝาก”, 2536, จมุพล อทุโยภาศ, แกะสลกัไม้, 79 x 45 x 22 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 327. 
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ภาพท่ี 105 “เรือมาแล้ว”, 2536, ธวชัชยั พนัธุ์สวสัดิ์, ทอ่นไม้และนํา้, 130 x 250 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาต ิ2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 324. 

 
ภาพท่ี 106 “วิดน า้”, 2537, ธวชัชยั พนัธุ์สวสัดิ์, ไม้ประกอบ, 113 x 178 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 332. 
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ภาพท่ี 107 “รูปทรงแห่งการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม”, 2539, ธวชัชยั หงษ์แพง, เทคนิค
ผสม, 200 x 280 x 150 ซม. 
ท่ีมาภาพ : หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 – 2541 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์ พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชัง่ จํากดั, 2501), 341. 

ผลงานในยุคนีข้องอินสนธ์ินอกจากจะเป็นการนําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก

ตา่งแดนมาเป็นแรงบนัดาลใจและพฒันาตอ่ยอดแล้ว ยงัเป็นการนําเอาเทคนิคพืน้บ้านดัง้เดิมของ 

“สล่า” ซึ่งอินสนธ์ิเคยได้เรียนรู้จากปู่ มาประยกุต์ใช้ในการประกอบไม้ท่ีมีรูปทรงตา่งกนัเข้าด้วยกัน

โดยไมไ่ด้สร้างงานจากตอไม้ขนาดใหญ่หรือล้อตามรูปทรงดัง้เดิมตามธรรมชาติของไม้ท่ีพบเช่นใน

ยุคห้วย ไฟแล้ว แต่งานสร้างสรรค์ในยุคนีจ้ะเน้นการสร้างรูปทรงขึน้ใหม่ในรูปแบบของศิลปะ

นามธรรม โดยอาศยัเนือ้หาและเร่ืองราวใกล้ตัวตามความพึงพอใจส่วนตนของศิลปิน ผลงาน

ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบท่ีอินสนธ์ิสร้างสรรค์ขึน้ในยคุนี ้ถึงแม้จะมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย แต่

ก็มีความน่าสนใจและมีชีวิตชีวาไม่ได้จืดชืดแต่อย่างใด อินสนธ์ิทดลองสร้างงานประติมากรรมไม้

แกะสลกัประกอบโดยเร่ิมจากองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงง่ายๆ ไม่ก่ีตวั จากนัน้จึงพฒันาผลงานให้มี

โครงสร้างซบัซ้อนมากขึน้กวา่เดมิ รูปทรง ปริมาตร และขนาดขององค์ประกอบท่ีเล็กใหญ่หนาบาง

ต่างกัน ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เผยให้เห็นความสามารถทางเชิงช่าง ความรอบรู้

เก่ียวกบัวสัดไุม้เป็นอยา่งดี และความช่ําชองในการรวมองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงและปริมาตรตา่งกนั
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ให้เข้ากนัได้อย่างกลมกลืน ประติมากรรมไม้สลกัแนวนามธรรมของอินสนธ์ิ ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก

แต่ก็สามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้ ชมจินตนาการต่อว่าศิลปินต้องการส่ือแสดงอะไรในผลงาน

ของเขา และถึงแม้ผลงานยคุนีส้ว่นใหญ่มีขนาดเล็ก แตก็่ให้ความรู้สึกถึงความงามในอีกรูปแบบได้

ไม่น้อยไปกว่าผลงานท่ีมีรูปทรงทึบและโดดเด่นในด้านปริมาตร เอกลักษณ์ในการสร้างงาน

ประตมิากรรมของอินสนธ์ิในชว่งเวลานีคื้อการเน้นรูปทรงท่ีเรียบง่ายไม่ซบัซ้อน ซึ่งเกิดจากการกลึง

รูปทรงให้กลมกลึง และโค้งมนอย่างประณีตด้วยเคร่ืองมือช่างพืน้บ้านล้านนา และการขดัผิดวสัดุ

ให้เรียบเกลีย้งและขึน้เงาเพ่ือเผยให้เห็นเนือ้ไม้สกัท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์และสวยงาม 

ผลงานประตมิากรรมไม้แกะสลกัของอินสนธ์ิพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองควบคูก่บัเทคนิคการ

แกะสลกัไม้ ซึง่สะท้อนให้เห็นความลุ่มหลงในวสัดท่ีุมีความใกล้ชิดกบัถ่ินกําเนิดของศิลปิน รวมทัง้

ความรักความผกูพนัในถ่ินล้านนาผา่นการนําเทคนิคการแกะสลกัไม้และการเข้าไม้ตามแบบฉบบัส

ลา่ล้านนาท่ีได้เรียนรู้จากปู่ ผู้ เป็นบรรพบรุุษด้วยความเคารพและภาคภมูิใจในสายเลือดสล่าล้านนา

ของทัง้ปู่ และบิดาของเขาเอง ในช่วงเวลานี ้นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานชิน้ใหม่ๆ แล้ว อินสนธ์ิ

ยงันําผลงานแบบร่างไม้ขนาดเล็กท่ีสร้างขึน้ในยุคห้วยไฟมาขยายให้ใหญ่ขึน้ (ภาพท่ี 88) รวมทัง้

แบบร่างโลหะประติมากรรมชดุ “ใต้ทะเล” ซึ่งอินสนธ์ิทําไว้สมยัพํานกัอยู่ในสหรัฐอเมริกามาขยาย

เป็นประตมิากรรมขนาดใหญ่ระหวา่งปี พ.ศ. 2540 – 2542 (ภาพท่ี 72) แตผ่ลงานชดุนีใ้ช้เทคนิคท่ี

ตา่งจากการสร้างงานด้วยวสัดท่ีุเป็นไม้ ซึ่งอินสนธ์ิเช่ียวชาญมากเป็นพิเศษ ผลงานเหล่านีเ้กิดจาก

การนําเอาแผ่นเหล็กมาตดั ดดั และเช่ือมให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามแบบร่างท่ีเคยคิดไว้ เพียงแต่มี

ขนาดใหญ่มากขึน้และมีการพ่นสีชิน้ละสี ส่วนใหญ่มกัเป็นสีแดง นํา้เงิน เขียว เพ่ือสร้างความโดด

เดน่ให้แก่ผลงาน ผลงานประตมิากรรมชดุนี ้ใช้ช่ือ “ใต้ทะเล” ซึง่น่าจะเป็นการสนองความต้องการ

ท่ีมีมานานแล้วของศลิปิน ท่ีจะสร้างแบบร่างนีใ้ห้เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่สมดงัใจนึก อย่างไร

ก็ตาม ถึงแม้ผลงานเหล่านีจ้ะมีความแตกต่างในแง่ของวัสดุ เทคนิค และการพ่นสี แต่ก็ยังคง

สะท้อนการสร้างงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอินสนธ์ิ นั่นคือ ความเรียบง่ายและรูปแบบท่ีเป็น

นามธรรม ไมต่า่งจากประตมิากรรมท่ีสร้างจากไม้ของอินสนธ์ิ โดยเฉพาะการนําเอาองค์ประกอบท่ี

มีรูปทรง ปริมาตร และขนาดท่ีแตกตา่งกนัมาประกอบเข้าด้วยกนัอย่างมีเอกภาพ ขณะท่ีผลงานท่ี

สร้างจากไม้ไมไ่ด้มีการทาสีเพ่ือปกปิดสีดัง้เดิมตามธรรมชาติ เพียงแตล่งนํา้มนัชกัเงาให้ลายไม้สกั
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ปรากฏเดน่ชดัขึน้เพ่ืออวดผิววสัดแุละลวดลายท่ีสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ตามธรรมชาติของเนือ้

ไม้ แต่ผลงานโลหะขนาดใหญ่จะพ่นสีฉูดฉาดเพ่ือสร้างความโดดเด่นของรูปทรงและป้องกันผิว

โลหะไมใ่ห้ขึน้สนิม 
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เชิงอรรถท้ายบทท่ี 4 

 

1สจูิบตัรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครัง้ท่ี 1, 11 กมุภาพนัธ์ – 10 มีนาคม พ.ศ. 2492(

พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเกษม), 2492, ไมป่รากฏเลขหน้า. 

2 “ฟิวเจอร์ริสม์ เป็นขบวนการทางศิลปะของศิลปินอิตาเลียนกลุ่มหนึ่ง มีความเคล่ือนไหว

เม่ือปี ค.ศ. มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่อศิลปะขนบธรรมเนียม เป้าหมายอนัสําคญัของกลุ่มนีก็้คือ 

เห็นว่า...ชีวิตเต็มไปด้วยอนัตราย – สงคราม  – ความรักชาติอย่างโง่เขลาและเป็นยุคจกัรกล ใน

ด้านการเมืองมีการยกย่องลทัธิฟาสซิสต์ ทางจริยธรรมยึดหลกัของ นีเช่ (Nietzche, 1844 - 1900) 

นกัปราชญ์ชาวเยอรมนั และในด้านปรัชญา ได้แก่แนวทางของ อังรี แบร์ซง (Henry Bergson, 

1859 - 1941) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ลักษณะงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้จึงมุ่งแสดงความรู้สึก

เคล่ือนไหว (Kinetic sensation) ความรวดเร็วของเคร่ืองจักรกล ตลอดจนความงามของ

เคร่ืองจกัรกล และมาริเนตตี ได้ประกาศวา่ “เป็นการส้ินสดุของศิลปะในอดีต (Le Paseisme) และ

เป็นการเกิดใหม่ของศิลปะในอนาคต (Le Futurisme)” สงวน รอดบญุ, ลัทธิและสกุลช่าง ศิลปะ

ตะวันตก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2522), 76-77. 

3“ศิลปะมินิมอล อาร์ต (Minimal Art หรือ Minimalism) เป็นความเคล่ือนไหวของศิลปะ

แบบหนึ่งทัง้ด้านจิตรกรรม และประติมากรรม ศพัท์คํานี ้บาร์บารา โรส (Barbara Rose) นัก

วิจารณ์ศลิปะเป็นผู้ นํามาใช้บรรยายถึงงานศิลปกรรมของกลุ่มศิลปินอเมริกาในราว ค.ศ. 1960 ซึ่ง

เป็นการค้นหาในการลดงานมาสู่มูลฐานทางนามธรรม อันมีสาระ จิตรกรมินิมอลทํางานด้วย

เทคนิคอนัใสสะอาด (Immaculate techigues) มีรูปร่างง่ายๆ (Simple shape) และปราศจากการ

ซอ่นหรือทบักนั (Overlap) แตจ่ะสิน้สดุลงด้วยขอบสีหรือริมท่ีคมสะอาดแจ่มใส (Hard - edge) ใน

รูปโครงสร้างอนับริสุทธ์ิ หรือการแสดงออกทางสีสัน ในงานประติมากรรม หมายถึงการลดไปสู่

รูปทรงอยา่งง่ายๆ เชน่ รูปพีระมิด ลกูบาศก์ และปริมาตรทางเรขาคณิต ส่วนมากจะมีรูปทรงขนาด

ใหญ่ (monumental scale) … ประติมากรมินิมอลมกัชอบสีง่ายๆ รูปทรงท่ีปราศจากการตกแตง่ 

เช่น อลูมิเนียมซึ่งปกคลุมด้วยการเคลือบสี เหล็กระบายสี หรือแผ่นกระจกอันเป็นวสัดท่ีุนิยมใช้ 

อย่างไรก็ดี ศิลปินกลุ่มนีไ้ด้ก่อความสมัพนัธ์ตามแบบโบราณขึน้ใหม่ ระหว่างงานสถาปัตยกรรม



  175 

และประติมากรรม ฉะนัน้งานนีจ้ึงขึน้อยู่กับรูปทรงและการใช้สีอนัแจ่มใส” สงวน รอดบญุ, ลัทธิ

และสกุลช่าง ศิลปะตะวันตก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2522), 102 – 103. 

4 วิบูลย์  ลีสุ้วรรรณ, การแสดงศิลปกรรมของอินสนธ์ิ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ ปี 

พ.ศ. 2542, 19. 
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บทที่ 5 
สรุป 
 

จากการวิเคราะห์ผลงานของอินสนธ์ิ วงศ์สามตัง้แตช่่วงปี พ.ศ. 2501 – 2542 พฒันาการ

ในการสร้างสรรค์ศิลปะของอินสนธ์ิมกัจะเก่ียวข้องกบัการเดินทางท่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆ 

และการตัง้ถ่ินฐานท่ีพกัอาศยัของเขา สถานท่ีเหล่านีมี้ส่วนสําคญัในการสร้างแรงบนัดาลใจและ

พฒันาแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะแตล่ะช่วงของอินสนธ์ิอย่างชดัเจน และทําให้สามารถแบ่ง

ผลงานของอินสนธ์ิออกได้เป็น 5 ยคุ ดงันีคื้อ ยุคศิลปากร (พ.ศ. 2498-2504) ยคุแห่งการเดินทาง

แสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517) ยุคคืนสู่รากเหง้าและเข้าป่า (พ.ศ. 

2517 - 2520) ยคุออกจากป่าคืนสู่ถ่ิน (พ.ศ. 2520 - 2533) และยุคเปิดรับประสบการณ์ใหม่และ

สร้างสรรค์งานในแนวใหม่ (พ.ศ. 2533 - 2542)เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษท่ีอินสนธ์ิได้สร้างสรรค์

ผลงานมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน ประสบการณ์ชีวิตทุกช่วงเวลาได้หล่อหลอมโลกทัศน์และ

แนวคิดในการสร้างงานศิลปะของศิลปินผู้ นีใ้ห้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

อย่างท่ีไม่มีใครเสมอเหมือน ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ของตวัศิลปินเองแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความเรียบง่ายอนัท่ีมาจากวิถีชีวิตสมถะของศิลปิน และ

เทคนิค “สล่า” ดัง้เดิมอนัเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม้ การขดัผิววสัด ุ

การสร้างรูปทรงตา่งๆ ในงานท่ีอินสนธ์ินํามาประยกุต์ใช้ในผลงานสลกัไม้ของตน 

ยุคแรกของการสร้างสรรค์ หรือ ยุคศิลปากร (พ.ศ. 2498 - 2504) ผลงานในยคุนีจ้ะมี

ทัง้จิตรกรรมสีฝุ่ น ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพเขียนสีนํา้ และภาพร่าง เนือ้หาในระยะแรกจะเก่ียวกบัวิถี

ชีวิตแบบไทยๆ รูปแบบการสร้างงานจะเป็นแบบไทยประเพณีประยุกต์ ซึ่งได้รับความนิยมเป็น

อยา่งมากในช่วงเวลานัน้ การเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์ตัง้แตเ่หนือจรดใต้ของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2504 ทําให้อินสนธ์ิได้พบเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ในการ

สร้างสรรค์ศิลปะของเขาและทําให้ผลงานในช่วงหลังจากนีเ้ร่ิมหลุดออกจากศิลปะแนวไทย

ประเพณีมากขึน้ รวมทัง้เนือ้หาท่ีกลายมาเป็นแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนใน
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ภมูิภาคอ่ืนๆ ท่ีเขาได้ประสบพบเห็นด้วยตนเอง ผลงานยคุนีส้่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะ

ไม้สีขาวดํา นอกจากนัน้ยงัมีจิตรกรรมสีฝุ่ น ภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพเขียนสีนํา้ และแบบร่าง 

ยุคแห่งการเดินทางแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ (พ.ศ. 2505 - 2517) ถือ

เป็นช่วงเวลาสําคญัท่ีอินสนธ์ิได้พฒันาผลงานจากรูปแบบไทยประเพณีประยกุต์สู่ศิลปะสมยัใหม ่

ในชว่งเวลานี ้อินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่มกัเป็นผลงานภาพพิมพ์ ซึ่ง

ได้รับแรงบนัดาลใจจากสิ่งท่ีศิลปินได้พบเห็นจากการเดินทางและความทรงจําเก่าๆ ในปี พ.ศ. 

2505 ระหว่างการเดินทางผ่านประเทศอินเดียอินสนธ์ิได้เร่ิมพฒันารูปแบบสร้างสรรค์ผลงานจาก

แบบไทยประเพณีประยกุต์มาเป็นรูปแบบสมยัใหม ่ทัง้ควิบสิม์และฟิวเจอร์ริสม์ จากนัน้ไม่นานในปี 

พ.ศ. 2506 เม่ืออินสนธ์ิเดนิทางผา่นประเทศอิหร่าน ประเทศตรุกี และแวะพกัท่ีเกาะคอร์ฟู ประเทศ

กรีซ เป็นเวลาถึง 6 เดือน ท่ีนัน่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีสะท้อนความประทบัใจในธรรมชาติ ความ

เป็นมิตร และวิถีชีวิตของชาวประมงบนเกาะคอร์ฟูไว้ในผลงานภาพเขียนลายเส้นและภาพพิมพ์ไม้

หลายชิน้ ของเขาได้อยา่งนา่สนใจ โดยเฉพาะภาพพิมพ์แกะไม้แนวกึ่งนามธรรม (Semi- Abstract) 

ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากการออกทะเลไปจับปลากับชาวประมงของเกาะคอร์ฟูจํานวน 3 ภาพ 

และในช่วงเวลานีเ้องท่ีอินสนธ์ิได้พบกับศิลปินญ่ีปุ่ นเชือ้สายอเมริกนั ช่ือ Tajiri Shinkichi ท่ีได้มา

ชมผลงานนิทรรศการศิลปะของเขา คําวิจารณ์ของศิลปินญ่ีปุ่ นผู้ นีก้ลายเป็นแรงกระตุ้นให้อินสนธ์ิ

เร่ิมแสวงหาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะนามธรรม (Abstract) ตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา ซึ่ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ขณะศึกษาเพิ่มเติม ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส อินสนธ์ิได้เปล่ียนแนว

ทางการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับวฒันธรรมและวิถีชีวิตไทย ท่ีมีองค์ประกอบเป็น

ภาพคน ต้นไม้ บ้านเรือน มาเป็นภาพพิมพ์แกะไม้แนวนามธรรม ดงัจะเห็นได้จากผลงาน "เสียง

หมาหอน" (ภาพท่ี 32) ซึ่งนับเป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นพัฒนาการสร้างสรรค์เข้าสู่รูปแบบ

นามธรรมอย่างแท้จริง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้น หลังจากอินสนธ์ิย้ายมาพํานักท่ีนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจึงสามารถพัฒนารูปแบบการสร้างงานเข้าสู่แนวนามธรรมบริสุทธ์ิได้

สําเร็จดงัเห็นได้จากผลงานชดุ “ไม่มีช่ือ 1 - 4” (Untitled 1- 4) (ภาพท่ี 35 – 38) การพํานกัอยู่ใน

นิวยอร์ก ทําให้อินสนธ์ิเร่ิมหนัมาสนใจการสร้างสรรค์งาน 3 มิติมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก แบบร่าง

ประตมิากรรมขนาดเล็กท่ีทําจากโลหะ ซึง่มีจํานวนมากถึง 408 ชิน้ 
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ยุคคืนสู่รากเหง้า (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2520) เป็นยุคหลังจากท่ีอินสนธ์ิได้ย้ายจาก

สหรัฐอเมริกากลบัมาใช้ชีวิตท่ีห้วยไฟ จงัหวดัลําพนู ผลงานในยคุนีข้องอินสนธ์ิส่วนใหญ่จดัอยู่ใน

แนวนามธรรมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติรูปแบบ ผลงานไม่ได้การเล่าเร่ืองอะไร การตัง้ช่ือ

ผลงานแต่ละชิน้มักเป็นไปตามแต่ใจของศิลปิน ซึ่งบางครัง้อาจไม่ค่อยสมัพนัธ์กับตวัผลงานนัก 

ผลงานสว่นใหญ่ของอินสนธ์ิมกัถกูตัง้ช่ือหลงัจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้เสร็จสิน้ลงแล้ว 

และมกัสะท้อนความรู้สึกนึกคิดหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาหรือวนันัน้ๆ ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัความ

พงึพอใจสว่นตวัของศลิปินเอง ผลงานประติมากรรมยคุห้วยไฟนี ้มีทัง้ประติมากรรมชดุขนาดใหญ่ 

ประตมิากรรมขนาดกลาง และผลงานแบบร่างขนาดเล็ก ท่ีสร้างจากตอไม้ท่ีศิลปินพบในบริเวณป่า

ห้วยไฟ ความงดงามตามธรรมชาติของไม้เช่นลวดลายเนือ้ท่ีบง่บอกถึงอายกุารเติบโตท่ีผ่านผนัมา

หลายฤดกูาล รวมทัง้ร่องรอยอนัเกิดจากการกระทําของธรรมชาติบนเนือ้ไม้ เช่น ร่องรอยถกูตาก

แดดตากลมตากฝนมานานถกูปรุงแตง่ด้วยเทคนิคของ “สล่า” ซึ่งอินสนธ์ิได้เคยเรียนรู้มาจากปู่ ผู้

เป็นช่างไม้พืน้บ้านเก่าแก่และนํามาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ของ

ศิลปิน เทคนิคพืน้บ้านนีถู้กนํามาใช้ในการปรับแต่งพืน้ผิวและรูปทรงของไม้ให้ชดัเจนโดยล้อกับ

รูปทรงเดมิตามธรรมชาต ิรายละเอียดอนัเกิดจากการบากและการเซาะลายเส้นบนเนือ้ไม้ การกลึง

ให้กลม การถากไม้ให้เป็นสนัเป็นเหล่ียมตามแต่จินตนาการของศิลปิน นอกจากจะเป็นการสร้าง

สีสนัและความมีชีวิตชีวาให้กับผลงานแล้ว ยงักลายเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานยุคนีข้องศิลปิน การนําเสนอผลงานด้วยรูปทรงง่ายๆ แบบตรงไปตรงมา การสร้าง

รายละเอียดด้วยเส้นเพียงไม่ก่ีเส้นโดยล้อไปกบัรูปทรงพืน้ฐานตามธรรมชาติของไม้ การเน้นพืน้ผิว

ท่ีเรียบเกลีย้งด้วยการขัดและลงนํา้มันชักเงาเพ่ืออวดลวดลายตามธรรมชาติของเนือ้ไม้คือ

เอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะยุคนีข้องอินสนธ์ิ ผลงานในยุคนีส้่วนใหญ่มกัสร้างจากไม้เพียง

ท่อนเดียว นอกจากนีย้งัมีแบบร่างประติมากรรมขนาดเล็ก และ ผลงานชุด “คนัฉ่อง” อีกจํานวน

มาก โดยเฉพาะ “คนัฉ่อง” ท่ีสร้างขึน้สําหรับเป็นกรอบกระจกส่องหน้าให้กับภรรยารัก ได้มีการ

ออกแบบรูปทรงกระจกท่ีหลากหลายและตกแตง่ด้วยลวดลายแกะสลกันนูต่ําท่ีไม่ซํา้กนัเลย มีการ

ฉลุเนือ้ไม้ออกให้เป็นช่องว่างภายในรูปทรง ซึ่งเผยให้เห็นความเพลิดเพลินในการออกแบบ

ลวดลายแปลกๆ ใหม่ๆ  ให้กบัผลงานชิน้เล็กๆ เหล่านี ้ถึงแม้ “คนัฉ่อง” จะเป็นผลงานขนาดเล็ก แต่

กลบัมีความสําคญัตอ่พฒันาการในการสร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินในยคุตอ่ไป 
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ยุคคืนถิ่น (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2533) ในปี พ.ศ. 2520 อินสนธ์ิและภรรยาได้ย้ายออกจาก

ห้วยไฟมาใช้ชีวิตในอําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู ทัง้คูไ่ด้สร้างบ้านพกัอาศยัและสตดูิโอขึน้ใหม่สําหรับ

สร้างงานศิลปะ ในช่วงเวลานีอิ้นสนธ์ิยงัคงสร้างผลงานขึน้อย่างตอ่เน่ืองพร้อมกบัทยอยสร้างบ้าน

หลังเล็กๆ ทีละหลัง ผลงานศิลปะของอินสนธ์ิในช่วงนีมี้หลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่ “เตียงโยก” 

(ภาพท่ี 52) ผลงานเทคนิคไม้แกะสลกัประกอบชิน้แรก ประติมากรรมเทคนิคผสมทองเหลืองและ

แผ่นไม้ เช่น ใต้ทะเลลึก” (ภาพท่ี 89)  และ “พระจันทร์เต็มดวง” (ภาพท่ี 90) ประติมากรรมไม้

แกะสลกัประกอบท่ีพฒันามาจากผลงานชุด “คนัฉ่อง” เช่น “ขุดด้วยปากถากด้วยตา” (ภาพท่ี 

91) “ไม่ดีหากให้ใครรู้ว่าเราฉลาด” (ภาพท่ี 92) และ “สัตว์ใต้พิภพ” (ภาพท่ี 93) และผลงาน

แนวประยุกต์ศิลป์สําหรับทัง้ใช้สอยและตกแต่ง เช่น “จิตภาวนา” (ภาพท่ี 94) “ทางช้างเผือก” 

(ภาพท่ี 95) ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมนนูต่ําขนาดใหญ่ นอกจากนีย้งัมีการสร้างประติมากรรม

แกะสลกัไม้แนวประยุกต์ศิลป์อ่ืนๆ เช่น “ชุดบานหน้าตา่ง” (ภาพท่ี 96) ท่ีทําขึน้เพ่ือใช้ตกแต่งส่วน

ตา่งๆ ของบ้าน เชน่ เป็นสว่นประกอบบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสาบ้าน ประต ูหน้าตา่ง ระเบียง ผนงั เป็น

ต้น ผลงานชดุนีส้ร้างขึน้ระหว่างท่ีเขากําลงัสร้างบ้าน และสตูดิโอ อินสนธ์ิคิดและออกแบบตกแตง่

ส่วนต่างๆ ของบ้านไปพร้อมๆ กันเพ่ือจะทําให้บ้านของเขามีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและต่างจาก

บ้านอ่ืนๆ การออกแบบลวดลายการแกะแกะสลกัไม้อย่างประณีต งดงาม รวมทัง้เทคนิคการฉลุ

ลายท่ีทําให้เกิดพืน้ท่ีว่างในผลงาน ซึ่งพฒันามาจากผลงานชดุ “คนัฉ่อง” เผยให้เห็นพฒันาการใน

การสร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลงานยคุนัน้ของอินสนธ์ิ 

ยุคเปิดรับประสบการณ์ใหม่และสร้างสรรค์งานในแนวใหม่ (พ.ศ. 2533 – 2542) 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2533 อินสนธ์ิมีโอกาสเดินทางไปแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมยงัทวีปยโุรป

และแอฟริกา และมีโอกาสได้ไปสร้างงานแกะสลกัหินท่ีมีความงดงามในแบบของชนพืน้ถ่ินท่ีเมือง

กรููเว ประเทศซิมบบัเว อินสนธ์ิได้นําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากตา่งแดนในครัง้นีม้าเป็น

แรงบนัดาลใจและพฒันาต่อยอด จนกลายเป็นผลงาน “Sculpture Installation” ท่ีได้จดัแสดงใน

นิทรรศการ “ดิน น า้ ลม ไฟ” นอกจากนัน้ในยุคนีอิ้นสนธ์ิยงัได้พฒันารูปแบบและแนวทางการ

สร้างสรรค์ประติมากรรมไม้แกะสลักประกอบโดยได้นําเอาเทคนิคพืน้บ้านเก่าของ “สล่า” มา

ประยกุต์ใช้ และได้สร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆ  ในงานประตมิากรรมของเขา ผลงานยคุนีมี้ขนาดเล็กลง

กว่าเดิมและไม่ได้เป็นการสร้างงานท่ีล้อกับรูปทรงดัง้เดิมของไม้ตามธรรมชาติเช่นยุคห้วยไฟแล้ว 
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แต่เป็นการเน้นการสร้างรูปทรงขึน้ใหม่ โดยอาศยัเนือ้หาและเร่ืองราวใกล้ตวัตามความพึงพอใจ

ส่วนตนของศิลปิน แตย่งัคงเป็นงานในแนวนามธรรม ผลงานประติกรรมไม้แกะสลกัประกอบท่ีอิน

สนธ์ิสร้างสรรค์ขึน้ในยคุนี ้ถึงแม้มีรูปทรงท่ีเรียบง่าย แตก็่มีความน่าสนใจและดมีูชีวิตชีวาไม่ได้จืด

ชืดแตอ่ย่างใด ผลงานท่ีน่าสนใจได้แก่  “Untitled II” (ไม่มีช่ือ II) (ภาพท่ี 62) “Dynamic” (ภาพท่ี 

63) “Rocking Sculpture” (ภาพท่ี 64) “โครงสร้างพญานาค” (ภาพท่ี 67) “ความฝันที่เป็นจริง” 

(ภาพท่ี 70) และ เคร่ืองบินของดาวินช่ี (ภาพท่ี 71) เป็นต้น 

หลงัจากการได้ทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานมาอย่าง

ตอ่เน่ืองหลายทศวรรษ ในปี พ.ศ. 2542 อินสนธ์ิ วงศ์สาม ในวยั 65 ปี ก็ได้รับการเชิดชูเกียรติให้

เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (ประติมากรรม)1 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีอินสนธ์ิได้รับรางวลันี ้

หลังจากท่ีพ่อของเขา หนามหม่ืน วงศ์สาม เสียชีวิตลงแล้วเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 2 

ก่อนท่ีเขาจะได้รับรางวลัอนัทรงเกียรตินีเ้พียงไม่ก่ีเดือนเท่านัน้ ซึ่งทําให้อินสนธ์ิรู้สึกเสียดายเป็น

อยา่งมาก 

ปัจจุบนัแม้จะอยู่ในช่วงปัจฉิมวัย กําลังกายจะถดถอย และมีอาการปวดเรือ้รังบริเวณ

หัวไหล่ แต่ก็ไม่ได้ทําให้อินสนธ์ิหยุดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเลยแม้แต่วันเดียว เขายังคงสร้าง

ประตมิากรรมชิน้เล็กๆ ในสตดูโิอของเขาท่ีจงัหวดัลําพนูบ้านเกิดอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 

นอกจากผลงานประตมิากรรมแล้ว อินสนธ์ิก็ยงัได้สร้างสรรค์ผลงานแนวนามธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของตนเองในหลากหลายเทคนิคทัง้ภาพร่างสีนํา้ จิตรกรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ บาติก และยงัเขียน

บทกวีอีกด้วย การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอนัหลากหลายเทคนิคมาอย่างต่อเน่ืองหลาย

ทศวรรษแสดงให้เห็นว่าศิลปินผู้ นีมี้พลงัขบัเคล่ือนอนัแรงกล้า มีความสามารถและศกัยภาพอย่าง

เหลือล้นท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างมีคณุภาพ ผลงานศิลปะท่ีอินสนธ์ิได้สร้างสรรค์ขึน้มา

อยา่งตอ่เน่ืองและไม่หยดุหย่อนตัง้แตอ่ดีตจวบจนถึงปัจจบุนัได้ถกูนํามาจดัแสดงไว้ในบริเวณบ้าน

ทัง้ภายในและภายนอกห้องแสดงงาน ซึง่เป็นสวนประติมากรรมกลางแจ้ง ในปี พ.ศ 2544 อินสนธ์ิ

และคุณเวเนเทียได้ก่อตัง้อุทยานธรรมะและหอศิลป์อินสนธ์ิ วงศ์สาม และเวเนเทีย วอล์คกี ้3 ท่ี

จงัหวดัลําพนู บ้านเกิดของอินสนธ์ิ และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมผลงานสร้างสรรค์ศิลปะของเขา

ได้โดยไม่เสียค่าบริการในการเข้าชมมาจนถึงปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2560 อินสนธ์ิต้องสูญเสียเป็น

ภรรยาสดุท่ีรักไป คณุเวเนเทีย วอล์คกี ้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตอ่มนํา้เหลือง เม่ือวนัท่ี 29 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2560 การจากไปของภรรยาสร้างความโศกเศร้าให้อินสนธ์ิเป็นอย่างย่ิง ปัจจบุนั

อินสนธ์ิในวัย 84 ปียังคงพํานักอยู่อย่างโดดเด่ียวและเดียวดายในบ้านพักท่ีจังหวัดลําพูน 

ทา่มกลางผลงานศลิปะท่ีเขารัก อยา่งไรก็ตาม ศลิปินผู้ นีย้งัคงตัง้ใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขา

อยา่งตอ่เน่ืองเทา่ท่ีกําลงักายจะอํานวยให้ 

จากการศกึษาและวิจยัประวตัิชีวิตแลผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมแกะไม้ของอินสนธ์ิ 

ทําให้สามารถสรุปได้ว่า อินสนธ์ิเป็นประติมากรสลกัไม้ท่ีสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเน่ืองและ

ยาวนานจนถึงปัจจุบนั ผลงานประติมากรรมของศิลปินผู้ นีเ้ผยให้เห็นแนวคิดและการสร้างงานท่ี

ทนัสมยั จินตนาการอนักว้างไกล พลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ีไม่มีวนัหยุดนิ่ง ฝีมือทางเชิงช่างท่ีได้

ผา่นการพฒันาตอ่ยอดจนเช่ียวชาญในงานไม้อย่างหาตวัจบัได้ยาก ทัง้หมดนีส้ะท้อนอยู่ในผลงาน

สร้างสรรค์ประตมิากรรมไม้อนัโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ของ อินสนธ์ิ วงศ์สาม อย่างชดัเจน และ

ประกาศให้โลกได้ประจกัษ์ในความเป็นประติมากรสลกัไม้สมยัใหม่และร่วมสมยัท่ียิ่งใหญ่คนหนึ่ง

ของวงการศลิปะประเทศไทย 
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เชิงอรรถท้ายบทท่ี 5 

 

1สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, “คําประกาศเกียรติคณุ นายอินสนธ์ิ วงศ์

สาม ศลิปินแหง่ชาติ สาขาทศันศลิป์ (ประตมิากรรม) ประจําปีพทุธศกัราช 2542,” 1 ตลุาคม พ.ศ. 

2542. 

2สมัภาษณ์ อินสนธ์ิ วงศ์สาม, โดยผู้วิจยั, 7 มิถนุายน 2560. 

3เวเนเทีย วอล์คกี.้ INSON WONGSAM since 1977 Design for Sculpture. Inson 

Wongsam. (กรุงเทพฯ : FLUKE Graphic & Design, 2555), 11. 
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ภาคผนวก 

ตารางสรุปพฒันาการในผลงานสร้างสรรค์ของ อินสนธ์ิ วงศ์สาม ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2498 - 2504 

 
ยุค 

 
พัฒนาการในผลงานสร้างสรรค์ 

 
ตัวอย่างผลงาน 

1. ยคุ
ศลิปากร 
ปี  พ.ศ. 

2498-2504 

ผลงานในยุคนีจ้ะมีทัง้จิตรกรรมสีฝุ่ น ภาพพิมพ์
แกะไม้ ภาพเขียนสีนํา้ และภาพร่าง เนือ้หาใน
ระยะแรกจะเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบไทยๆ รูปแบบ
การสร้างงานจะเป็นแบบไทยประเพณีประยุกต์ 
ซึง่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลานัน้ 
การเดนิทางไปแสวงหาประสบการณ์ตัง้แตเ่หนือ
จรดใต้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2504 ทําให้
อินสนธ์ิได้พบเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งกลายมาเป็นแรง
บนัดาลใจใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะของเขา
และทําให้ผลงานในช่วงหลงัจากนีเ้ร่ิมหลุดออก
จากศิลปะแนวไทยประเพณีมากขึน้ รวมทัง้
เ นื อ้หา ท่ีกลายมาเ ป็นแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ี
เขาได้ประสบพบเห็นด้วยตนเอง ผลงานยุคนี ้
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้สีขาว
ดํา นอกจากนัน้ยังมีจิตรกรรมสีฝุ่ น ภาพพิมพ์
แกะไม้ ภาพเขียนสีนํา้ และแบบร่าง 

 
“ชีวิตไทย”, 2501, จิตรกรรมสีฝุ่ น, 

 70 x 180 ซม. 

 
“ฤดูใบไม้ผลิ”, 2504, ภาพพิมพ์แกะ

ไม้, 61.5 x 48.8 ซม. 

 
“อีสาน”, 2504,ภาพพิมพ์แกะไม้ (ไม่

ทราบขนาด) 
2. ยคุแหง่

การเดนิทาง
แสวงหา

ประสบการณ์
ใน

ตา่งประเทศ  
ปี พ.ศ.  

ถือเป็นช่วงเวลาสําคัญท่ีอินสนธ์ิไ ด้พัฒนา
ผลงานจากรูปแบบไทยประเพณีประยุกต์สู่
ศิลปะสมัยใหม่  ในช่วง เวลานี  ้ อินสนธ์ิ ไ ด้
สร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่
มกัเป็นผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจ
จากสิ่งท่ีศิลปินได้พบเห็นจากการเดินทางและ
ความทรงจําเก่าๆ ในปี พ.ศ. 2505 ระหว่างการ

 
 “เสียงหมาหอน”,2509, สีหมกึนํา้มนั

บนแมพ่ิมพ์ไม้อดั  
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2505 - 2517 เดินทางผ่านประเทศอินเดียอินสนธ์ิได้เ ร่ิม
พัฒนารูปแบบสร้างสรรค์ผลงานจากแบบไทย
ประเพณีประยกุต์มาเป็นรูปแบบสมยัใหม่ ทัง้คิว
บิสม์และฟิวเจอร์ริสม์ จากนัน้ไม่นานในปี พ.ศ. 
2506 เม่ืออินสนธ์ิเดินทางผ่านประเทศอิหร่าน 
ประเทศตุรกี และแวะพกัท่ีเกาะคอร์ฟู ประเทศ
กรีซ เป็นเวลาถึง 6 เดือน ท่ีนัน่เขาได้สร้างสรรค์
ผลงานท่ีสะท้อนความประทับใจในธรรมชาต ิ
ความเป็นมิตร และวิถีชีวิตของชาวประมงบน
เกาะคอร์ฟูไว้ในผลงานภาพเขียนลายเส้นและ
ภาพพิมพ์ไม้หลายชิน้ ของเขาได้อย่างน่าสนใจ 
โดยเฉพาะภาพพิมพ์แกะไม้แนวกึ่งนามธรรม 
(Semi- Abstract) ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากการ
ออกทะเลไปจบัปลากบัชาวประมงของเกาะคอร์
ฟจํูานวน 3 ภาพ และในช่วงเวลานีเ้องท่ีอินสนธ์ิ
ได้พบกบัศิลปินญ่ีปุ่ นเชือ้สายอเมริกัน ช่ือ Tajiri 
Shinkichi ท่ีได้มาชมผลงานนิทรรศการศิลปะ
ของเขา คําวิจารณ์ของศิลปินญ่ีปุ่ นผู้ นีก้ลายเป็น
แรงกระตุ้นให้อินสนธ์ิเร่ิมแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเ ก่ียวกับศิลปะนามธรรม ( Abstract) 
ตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา ซึ่งตอ่มาในปี พ.ศ. 2509 
ขณะศึกษาเพิ่มเติม ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝ ร่ั ง เ ศ ส  อิ น ส น ธ์ิ ไ ด้ เ ป ล่ี ย น แ น ว ท า ง ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ภ า พ พิ ม พ์ ท่ี มี เ นื อ้ ห า เ ก่ี ย ว กับ
วฒันธรรมและวิถีชีวิตไทย ท่ีมีองค์ประกอบเป็น
ภาพคน ต้นไม้ บ้านเรือน มาเป็นภาพพิมพ์แกะ
ไม้แนวนามธรรม ดงัจะเห็นได้จากผลงาน "เสียง
หมาหอน" (ภาพท่ี 32) ซึ่งนับเป็นผลงานท่ี
แสดงให้เห็นพฒันาการสร้างสรรค์เข้าสู่รูปแบบ

   
 

 
 

“ไม่มีช่ือ 1 และ 2”  
2511 – 2512, แมพ่ิมพ์แกะไม้ 
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นามธรรมอย่างแท้จริง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2510 เป็น
ต้น หลังจากอินสนธ์ิย้ายมาพํานักท่ีนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาจึงสามารถพัฒนา
รูปแบบการสร้างงานเข้าสู่แนวนามธรรมบริสทุธ์ิ
ได้สําเร็จดงัเห็นได้จากผลงานชุด “ไม่มีช่ือ 1 - 
4” (Untitled 1- 4) (ภาพท่ี 35 – 38) การพํานัก
อยูใ่นนิวยอร์ก ทําให้อินสนธ์ิเร่ิมหนัมาสนใจการ
สร้างสรรค์งาน 3 มิติมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก 
แบบร่างประติมากรรมขนาดเล็กท่ีทําจากโลหะ 
ซึง่มีจํานวนมากถึง 408 ชิน้  

   
สว่นหนึง่ของผลงานแบบร่าง

ประตมิากรรมชดุ "ประตมิากรรมใต้
ทะเล", 2511 - 2516                                            

3. ยคุคืนสู่
รากเหง้า 
ปี พ.ศ.  
2517 -  
2520 

เ ป็ น ยุ ค ห ลั ง จ า ก ท่ี อิ น ส น ธ์ิ ไ ด้ ย้ า ย จ า ก
สหรัฐอเมริกากลับมาใช้ชีวิตท่ีห้วยไฟ จังหวัด
ลําพูน ผลงานในยุคนีข้องอินสนธ์ิส่วนใหญ่จัด
อยู่ในแนวนามธรรมท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติรูปแบบ ผลงานไม่ได้การเล่าเร่ืองอะไร 
การตัง้ช่ือผลงานแต่ละชิน้มักเป็นไปตามแต่ใจ
ของศิลปิน ซึ่งบางครัง้อาจไม่คอ่ยสมัพนัธ์กบัตวั
ผลงานนัก ผลงานส่วนใหญ่ของอินสนธ์ิมักถูก
ตัง้ช่ือหลงัจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้
เสร็จสิน้ลงแล้ว และมกัสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดในช่วงเวลาหรือวันนัน้ๆ 
ทัง้นีก็้ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจส่วนตวัของศิลปิน
เอง ผลงานประติมากรรมยุคห้วยไฟนี ้มีทัง้
ประติมากรรมชุดขนาดใหญ่ ประติมากรรม
ขนาดกลาง และผลงานแบบร่างขนาดเล็ก ท่ี
สร้างจากตอไม้ท่ีศิลปินพบในบริเวณป่าห้วยไฟ 
ความงดงามตามธรรมชาติของไม้เช่นลวดลาย
เนือ้ท่ีบ่งบอกถึงอายุการเติบโตท่ีผ่านผันมา
หลายฤดูกาล รวมทัง้ร่องรอยอันเกิดจากการ

 
 

 
“คู่เดียวในโลก” (ภาพบน), 2517, 

ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 70 x 210 x 
30 ซม.  

“คู่เดียวในโลก” (ภาพขวา), 2517, 
ประตมิากรรมไม้แกะสลกั, 70 x 160 x 

37 ซม.  
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กระทําของธรรมชาติบนเนือ้ไม้ เช่น ร่องรอยถูก
ตากแดดตากลมตากฝนมานานถกูปรุงแตง่ด้วย
เทคนิคของ “สล่า” ซึ่งอินสนธ์ิได้เคยเรียนรู้มา
จากปู่ ผู้ เป็นช่างไม้พืน้บ้านเก่าแก่และนํามา
ประยุกต์ใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ในการ
สร้างสรรค์ของศิลปิน เทคนิคพืน้บ้านนีถู้ก
นํามาใช้ในการปรับแตง่พืน้ผิวและรูปทรงของไม้
ให้ชัดเจนโดยล้อกับรูปทรงเดิมตามธรรมชาต ิ
รายละเอียดอันเกิดจากการบากและการเซาะ
ลายเส้นบนเนือ้ไม้ การกลึงให้กลม การถากไม้
ให้เป็นสันเป็นเหล่ียมตามแต่จินตนาการของ
ศิลปิน นอกจากจะเป็นการสร้างสีสนัและความ
มีชีวิตชีวาให้กบัผลงานแล้ว ยงักลายเป็นจดุเดน่
และเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานยุคนี ้
ของศิลปิน การนําเสนอผลงานด้วยรูปทรงง่ายๆ 
แบบตรงไปตรงมา การสร้างรายละเอียดด้วย
เส้นเพียงไม่ก่ีเส้นโดยล้อไปกับรูปทรงพืน้ฐาน
ตามธรรมชาติของไม้ การเน้นพืน้ผิวท่ีเ รียบ
เกลีย้งด้วยการขัดและลงนํา้มันชักเงาเพ่ืออวด
ลวดลายตามธรรมชาติของเนือ้ไม้คือเอกลกัษณ์
ในการสร้างสรรค์ศิลปะยคุนีข้องอินสนธ์ิ ผลงาน
ในยคุนีส้่วนใหญ่มกัสร้างจากไม้เพียงท่อนเดียว 
นอกจากนีย้งัมีแบบร่างประติมากรรมขนาดเล็ก 
และ ผลงานชุด “คันฉ่อง” อีกจํานวนมาก 
โดยเฉพาะ “คันฉ่อง” ท่ีสร้างขึน้สําหรับเป็น
กรอบกระจกส่องหน้าให้กับภรรยารัก ได้มีการ
ออกแบบรูปทรงกระจกท่ีหลากหลายและตกแตง่
ด้วยลวดลายแกะสลักนูนต่ําท่ีไม่ซํา้กันเลย มี
การฉลุเนือ้ไม้ออกให้เป็นช่องว่างภายในรูปทรง 

 

 

 
ผลงานชดุ “คนัฉ่อง” (ขนาดเล็ก), 

2517 – 2520, แกะสลกัไม้ 
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ซึ่งเผยให้เห็นความเพลิดเพลินในการออกแบบ
ลวดลายแปลกๆ ใหม่ๆ ให้กับผลงานชิน้เล็กๆ 
เหลา่นี ้ถึงแม้ “คนัฉ่อง” จะเป็นผลงานขนาดเล็ก 
แต่กลับมีความสําคัญต่อพัฒนาการในการ
สร้างสรรค์ศลิปะของศลิปินในยคุตอ่ไป 

4. ยคุคืนถ่ิน 
ปี พ.ศ.  
2520 –
2533) 

ในปี พ.ศ. 2520 อินสนธ์ิและภรรยาได้ย้ายออก
จากห้วยไฟมาใช้ชีวิตในอําเภอเมือง จังหวัด
ลําพนู ทัง้คู่ได้สร้างบ้านพกัอาศยัและสตดูิโอขึน้
ใหม่สําหรับสร้างงานศิลปะ ในช่วงเวลานีอิ้น
สนธ์ิยงัคงสร้างผลงานขึน้อยา่งตอ่เน่ืองพร้อมกบั
ทยอยสร้างบ้านหลังเล็กๆ ทีละหลัง ผลงาน
ศิลปะของอินสนธ์ิในช่วงนีมี้หลากหลายรูปแบบ 
ตัง้แต ่“เตียงโยก” (ภาพท่ี 52) ผลงานเทคนิคไม้
แกะสลกัประกอบชิน้แรก ประติมากรรมเทคนิค
ผสมทองเหลืองและแผ่นไม้ เช่น ใต้ทะเลลึก” 
(ภาพท่ี 89)  และ “พระจันทร์เต็มดวง” (ภาพท่ี 
90) ประติมากรรมไม้แกะสลกัประกอบท่ีพฒันา
มาจากผลงานชุด “คนัฉ่อง” เช่น “ขุดด้วยปาก
ถากด้วยตา” (ภาพท่ี 91) “ไม่ดีหากให้ใครรู้ว่า
เราฉลาด” (ภาพท่ี 92) และ “สัตว์ใต้พิภพ” 
(ภาพท่ี 93) และผลงานแนวประยุกต์ศิลป์
สําหรับทัง้ใช้สอยและตกแต่ง เช่น “จิตภาวนา” 
(ภาพท่ี 94) “ทางช้างเผือก” (ภาพท่ี 95) ซึ่งเป็น
ผ ล ง า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม นูน ต่ํ า ข น า ด ใ ห ญ่ 
นอกจากนีย้งัมีการสร้างประติมากรรมแกะสลกั
ไ ม้แ นวป ระยุก ต์ ศิล ป์ อ่ืนๆ  เ ช่น  “ชุด บา น
หน้าต่าง” (ภาพท่ี 96) ท่ีทําขึน้เพ่ือใช้ตกแต่ง
ส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น เป็นส่วนประกอบบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเสาบ้าน ประตู หน้าต่าง ระเบียง 

 
“เตียงโยก”, 2520, ประตมิากรรมไม้
แกะสลกัประกอบ, 110 x 215 x 45 

ซม.  
 

 
“สัตว์ใต้พภิพ”, 2528, ไม้แกะสลกั, 

19 x 120 x 92 ซม. 

 
 “จิตภาวนา”, 2525, ไม้แกะสลกันนู
ต่ํา, 200 x 300 ซม. 
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ผนงั เป็นต้น ผลงานชุดนีส้ร้างขึน้ระหว่างท่ีเขา
กําลังสร้างบ้าน และสตูดิโอ อินสนธ์ิคิดและ
ออกแบบตกแต่งส่วนต่างๆ ของบ้านไปพร้อมๆ 
กนัเพ่ือจะทําให้บ้านของเขามีเอกลกัษณ์อนัโดด
เด่นและต่าง จากบ้าน อ่ืนๆ  การออกแบบ
ลวดลายการแกะแกะสลักไม้อย่างประณีต 
งดงาม รวมทัง้เทคนิคการฉลุลายท่ีทําให้เกิด
พืน้ท่ีว่างในผลงาน ซึ่งพฒันามาจากผลงานชุด 
“ คัน ฉ่ อ ง ”  เ ผ ย ใ ห้ เ ห็ น พัฒ น า ก า ร ใ น ก า ร
สร้างสรรค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผลงานยุคนัน้
ของอินสนธ์ิ 

 
ชดุบานหน้าตา่ง, 2530- 2531,  ไม้

แกะสลกันนูต่ํา 

5. ยคุเปิดรับ
ประสบการณ์

ใหมแ่ละ
สร้างสรรค์
งานในแนว

ใหม ่
ปี พ.ศ. 

2533 – 2542 

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2533 อินสนธ์ิมีโอกาส
เดินทางไปแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมยัง
ทวีปยุโรปและแอฟริกา และมีโอกาสได้ไปสร้าง
งานแกะสลกัหินท่ีมีความงดงามในแบบของชน
พืน้ถ่ินท่ีเมืองกูรูเว ประเทศซิมบบัเว อินสนธ์ิได้
นําเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากต่าง
แดนในครัง้นีม้าเป็นแรงบนัดาลใจและพฒันาตอ่
ย อ ด  จ น ก ล า ย เ ป็ น ผ ล ง า น  “ Sculpture 
Installation” ท่ีได้จัดแสดงในนิทรรศการ “ดิน 
น า้ ลม ไฟ” นอกจากนัน้ในยุคนีอิ้นสนธ์ิยังได้
พัฒนารูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์
ประตมิากรรมไม้แกะสลกัประกอบโดยได้นําเอา
เทคนิคพืน้บ้านเก่าของ “สล่า” มาประยุกต์ใช้ 
แ ล ะ ไ ด้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ รู ป ท ร ง ใ ห ม่ ๆ  ใ น ง า น
ประติมากรรมของเขา ผลงานยุคนีมี้ขนาดเล็ก
ลงกว่าเดิมและไม่ได้เป็นการสร้างงานท่ีล้อกับ
รูปทรงดัง้เดิมของไม้ตามธรรมชาติเช่นยุคห้วย
ไฟแล้ว แต่เป็นการเน้นการสร้างรูปทรงขึน้ใหม ่

 
ผลงานการแกะสลกัหินจากเมืองกรููเว 

ประเทศซิมบบัเว 

 
Dynamic, 2538, ไม้แกะสลกัประกอบ

, 11 x 20.5 x 62 ซม. 
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โดยอาศยัเนือ้หาและเร่ืองราวใกล้ตวัตามความ
พึงพอใจส่วนตนของศิลปิน แตย่งัคงเป็นงานใน
แนวนามธรรม ผลงานประติกรรมไม้แกะสลัก
ประกอบท่ีอินสนธ์ิสร้างสรรค์ขึน้ในยคุนี ้ถึงแม้มี
รูปทรงท่ีเรียบง่าย แต่ก็มีความน่าสนใจและดูมี
ชีวิต ชีวาไม่ ไ ด้ จืดชืดแต่อย่างใด ผลงาน ท่ี
น่าสนใจได้แก่  “Untitled II” (ไม่มีช่ือ II) (ภาพท่ี 
6 2 )  “ Dynamic”  ( ภ า พ ท่ี  6 3 )  “ Rocking 
Sculpture” (ภาพท่ี 64) “โครงสร้างพญานาค” 

(ภาพท่ี 67) “ความฝันที่เป็นจริง” (ภาพท่ี 70) 
และ เคร่ืองบินของดาวินช่ี (ภาพท่ี 71) เป็น
ต้น  

 

 
Rocking Sculpture, 2540, ไม้

แกะสลกัประกอบ, 62 x 64 x 28 ซม. 
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